
ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกุล ตึก-ห้อง เบอร์โทร

ผู้อ านวยการส านักงานรับเงนิ ศจีทพิย์ ถวลิหวงั 1-101 5534

เจา้หนา้ท่ีส านกังานรับเงิน กยศและ กรอ มลัลิกา เกษร " 5521

งานคืนเงินประกนั นิตยา แกว้แพร่ " 5524

งานผ่อนผนัค่าเล่าเรียน พิมพป์ภคั อภิรักษน์านนท์ " 5523

เคาน์เตอร์รับเงิน อาทิตยา 5528

ศธวรรณ  แดงน่ิม 5529

ดาวษณี  สุขส าราญ 5532

มณฑล  สายปวน

งานเช็คโอนเงินค่าลงทะเบียนเขา้บญัชี ม. วรรณพร ยกเตง้ 5531

โทรสาร 5533

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงนิ ประทปี นรินทรางกูร ณ.อยุธยา 1-201 5617

เจา้หนา้ท่ีจ่ายเงิน พภสัสรณ์ นรชยัสุภวฒัน์ “ 5609

             “ วรรณพร ยกเตง้ 1-101 5531

             “ ล าพึง พิพฒัน์ปรากร “ 5530

             “ บงัอร เชิดชู “ 5525

             “ ณฎัฐญา แสนสุข “ 5527

ผู้อ านวยการส านักงานทะเบียน ผศ.ผการัตน์ จ าปาน้อย 1-102 5552

ผช.ผอ.ฝ่ายระบบสารสนเทศ ปัญญา ต้นสินธ์ุ " 5542

ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

และหัวหน้าประมวลผลการเรียน

อุ่นจิตต์ ปิติรัตนวรนาถ " 5557

ผช.ผอ.ฝ่ายระบบลงทะเบียนและตารางเรียน/

ตารางสอบและหัวหน้างานระบบลงทะเบียน

จิรวรรณ เคราะห์ดี 5539

จรัส พวงมณี 5545

หน.ฝ่ายระเบียน สุพตัรา จบับาง " 5546

อ านาจ เอ่ียมละออ 5553

ธงชยั บุญเกิด 5547

สุกญัญา ดารา 5535

หน.ฝ่ายประวติั สุปราณี หนุนวงษ์ " 5550

น ้าผ้ึง จนัทร์ด า 5551

5549

หน.ฝ่ายตารางสอบ ธนธติั สละสนธ์ิ " 5544

ไพวลัย ์ปัญญามูล 5543

หน.ฝ่ายเทียบโอนและสถานภาพนกัศึกษา พินิจ เยน็มาก " 5540



อุไร เครือตา " 5537

เลขานุการ วิลยัพร ภาคบุบผา " 5535/5548

เคาน์เตอร์ 5535

โทรสาร 5538

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อ.ศศวรรณ ร่ืนเริง 1-103 5519

หัวหน้างานรับสมคัรนักศึกษา พรรณ ีหาญณรงค์ " 5510

หัวหน้างานบริการทางการศึกษาและแนะแนว

การศึกษา

นิลาภรณ์ อินทรกุล " 5508

ดิลก แดงน่ิม " 5509

นิพนธ์ ขลิบทอง " 5507

วิรงรอง ศิริพากย์ " 5512

หัวหน้างานทุนการศึกษา อ.สุขศรี เปล่งปลั่ง " 5516

ออมสิน จัน่ชมนาค " 5515

ธนรรณพ บุญพิพรรษ " 5514

อ าภา อุตะมี 5504

โทรสาร     02-9972394

ผู้อ านวยการแผนกบัญชี อ.อุดร ตันติประภาคาร 1-201 5618

เจา้หนา้ท่ี รัตติยา อ้ึงต๊ิดใช้ " 5611

ณชลกัษณ์ ธรรมนิทา " 5612

ชรินพร ชูสวา่ง " 5613

ชรินรัตน์ สิทธิชยั " 5614

ปวริศา บุญรอด " 5615

เกณิกา วอ่งวิการณ์ " 5616

บุญเหลือ 5685

โทรสาร 5610

ผู้อ านวยการแผนกงบประมาณ อ.เบญจา สันติธนานนท์ 1-203 5629

เพชร วิภามณีโรจน์ " 5625

สุมณฑา สุขมามอญ " 5623

กฤษณา สาระศาลิน " 5624

จินตน์ภสัถ ์เทศพนัธุ์ “ 5626

ทิพวลัย ์วิภามณีโรจน์ " 5627

น ้าฝน พรศิริ 5628

โทรสาร 5622

ผู้อ านวยการส านักงานบุคคล กสิณ จันทร์เรือง 1-204 5642



รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารบุคคล สมญา แชมเบอร์ส “ 5640

รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาบุคคล สมิตา  กล่ินพงศ์ “ 5943

มนตรี  แดงรอด “ 5641

กลัยาณี ร่ืนเริง “ 5632

ณฎัฐวรรณ สงัขน์ ้ามนต์ “ 5631

ขวญัชนก  หนองตรุด 5634

มาลินชธรณ์ เชียงขวางภูมิ “ 5637

ธนิษฐา กลัยาศิริ “ 5635

เพญ็นภา  กุลกานตส์วสัด์ิ “ 5639

ฉตัรวฒิุ  หม่ืนคีรี 5640

ธญัวลยั  แกว้บวร 5636

5633

โทรสาร 5630

ผอ.ส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ โสภณ  ชัยกรณ์กิจ 1-207 5658

รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ดร.ไพบูลย ์ ยอ้ยหยด 5656

หวัหนา้งานเครือข่ายหห้อง DATA CENTER กฤษฎา ช่ืนหฤทยั " 5646

หวัหนา้งานกลุ่มงานระบบประมวลผล 5652

หวัหนา้งานกลุ่มงานระบบทะเบียนและทุน ขุนค า ปองรักษาชีวิต 5656
หวัหนา้งานกลุ่มงานระบบการเงิน ทิพวรรณ ศิริพากย์ 5650

หวัหนา้งานสนบัสนุนดา้นเทคนิค ศิริพงษ ์ มามีชยั

โปรแกรมเมอร์ ณฐัสินี บุญสนอง " 5647

โปรแกรมเมอร์ ฐิตินนัท ์ อนุสรณ์ " 5419

โปรแกรมเมอร์ พนิดา กอ้นมณี 5418

หวัหนา้งานบริการค าร้องและเลขานุการ สุมาลี สุขค า " 5648

เจา้หนา้ท่ีแจง้ซ่อม ศนัสนีย ์เปรมชาวนา " 5649

ตอบปัญหาระบบintranet 5653

โปรกรมเมอร์ดูแลเวบ็ไซตศ์ูนยค์อม มรรคพล สุรัชฏาภรณ์ 5656

ตอบปัญหา e-mail account @rsu.ac.th พชัรมณฑ ์ ธนเลิศวรรธน์ 5712

หวัหนา้งานความปลอดภยัเครือข่าย สิทธิศกัด์ิ  กนัทะหลา้ 5655

โทรสาร 5654

ผช. ผอ.ฝ่ายงานปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ บุญเจิด น่ิมปล้ืม 1-207 5421

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ นิมิตร เภสชัชา 2-205 1006

              " ณรงค ์ภิรมยอ์ยู่ 3-216 1226

              " ศกัด์ิสิทธ์ิ เขียนนิลศิริ 5-312 3278



             " พีรยศ ตนัอุดรชยั 5-332 3292

            “ นุเชญฐ์ พนัธ์ขาว 11 4034

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค 5-331 3285

ผช.ผอ.ฝ่ายบริการทางเทคนิคและงานโครงข่าย
พ้ืนฐาน

วราห์ศกัด์ิ พงษส์วสัด์ิ ตึก 10 ชั้น 8 3288

หวัหนา้งานบริการและสนบัสนุนทางดา้นเทคนิค สถาพร  ช ่าชองยทุธ 10ชั้น8B 5227

ทีมเจา้หนา้ท่ีซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นภดล ปัญญาไว 10ชั้น8B 5226

เจา้หนา้ท่ีinternet วิริยะ ทองทพั 5-331 3285

เจา้หนา้ท่ีinternet สมพงษพิ์นิจ สุวรรณชาติ 5-331 3289

หวัหนา้งานซ่อมคอม 5-331 3284

รองผอ.ฝ่ายงานเทคโยโลยทีางการศึกษา สมบติั พฒุตาล 10-8B 5222

รองผอ.ฝ่ายงานผลิตเอกสารและส่ิงพิมพ์ สมยั สุขรัง 10-8B 5229

ธุรการและประสานงานกลาง กชพร  ตน้สินธุ์ 5220

ตรวจเช็ค จ่ายงานเอกสาร องัคณา อคัรวงษ์ 10-8B 5232

"-------------------------" กฤษณะ เพชรฤทธ์ิ 10-8B 5232

งานพิมพส์ าเนา(copyprint) อภิชาต โชคสกุลรัตน์ 10-8B 5233

“-----------------------------------“ ใหม่ เภารัศมี 10-8B 5233

“------------------------------------“ วิเวก ศรีภุมมา 10-8B 5233

“-----------------------------------“ นิรุติ เภารัศมี 10-8B 5233

งานโรงพิมพ์ สุทศัน์ ถ่ินน ้าใส 10-8B 5234

"------------" สมควร พงษจ์นัทร์ 10-8B 5234

งานจดัท า ARTWORK จิดารักษ ์ลออ(แอ๋ว) 10-8B 5231

ลงรับเอกสารงานพิมพ์ อรวรรณ คลา้ยคลึง 10-8B 5230

งานถ่ายภาพ วิสูตร ชาญช่าง 10-8B 5224

เจา้หนา้ท่ีผลิตส่ือการสอน 5223

“------------------------------“ เพ่ิมศกัด์ิ บางสาลี 5223

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 1 ส่วนกลาง สมสิทธ์ิ อุปะสมัปะกิจ 5221

“-----------------------“ อดิสร สิริสี 5221

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 2 พรชยั เมย้ชม 1025

วนัชยั ผุสิงห์ 1025

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 3 เอนก ประจ าวงศ์ 1274

“------------------------“ พงศธร จาตุรนตภ์ากร 1274

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 4-4/1 กิตติพงษ ์เกิดสาด 1436

“-----------------------------“ บุญเสริม ถนอมวงษ์ 1436



เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 4-4/2 วิจารณ์ สาระศาลิน 5010

“-----------------------------“ เทวา จนัทร์วงษ์ 5010

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 5 ระตินยั ธาราชีพ 3290

“------------------------“ นภดล ส าเภาทอง 3290

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 8 เดชฤทธ์ิ อุดค ามี 3565

“-------------------------“ ทศพร ไกรสรสินธุ์ 3565

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 11 ชชัชยั จ  าปาแถม 4030

“------------------------“ สมจิตร ฟักสงัข์ 4030

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 12 ยอด  ครองสตัย์ 4410

เจา้หนา้ท่ีโสตอาคาร 15 สุรนาท กิจสืบ 4769

“-----------------------“ นฤชา เชยกล่ินเทศ 4769

โทรสาร 5228

ผู้อ านวยการส านักงานวางแผนพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ปถมาพร  สุกปลั่ง 1-208 5568

รองผูอ้  านวยการ ศศนฏัฐ กิจจรูญ " 5564

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน ธชัฎานนัทน์ หาเรือนชีพ “ 5562

นโยบายและแผน ปิยะนนัท ์อนุสรณ์ “ 5560

นโยบายและแผน พชัรินทร์ ขาวรุ่งเรือง 5561

เลขา,ธุรการ สุรางค ์ค  าสมาน " 5556

โทรสาร " 5565

ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ ว่าที่ ร.ต.ค าเลอ เช้ือไพบูลย์ " 5594

รองผูอ้  านวยการ นิฐพล พรหมสิทธ์ิ 5589

นิติกร อิทธิพล พิศวงปราการ “ 5591

นิติกร ชวิศ  หะวานนท์ 5588

นิติกร สุพรรณริการ์  วะนาพรม 5402

เลขานุการ น.ส.ศิวพร ลกัษณะวิเชียร " 5590

โทรสาร 5590

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร อ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวริิยะ 1-210 5586

รองผูอ้  านวยการส านกังานประชาสมัพนัธ์ อรรถยา สุนทรายน 1-210 5582

หวัหนา้งานข่าวสารและกิจกรรม สิรินภา เจริญแกว้ 5583

หวัหนา้งานออกแบบและผลิตส่ือ วิสุทธ์ิ  โชคด ารงสุข 5576

อิสราภรณ์ ทองเพียรพงษ์ " 5585

วิภาณี ชีลัน่ " 5584

ฐิรญากานต ์ เศวตาภรณ์ 5575



กรรณิการ์  คงคา " 5579

เตชภณ  แกว้มณี " 5574

พจน์ จนัทร์ไทย " 5571

ไพโรจน์ วิไลเลิศ " 7001

นนัทน์ภสั จนัทร์ทิม " 7002

ภสัณี บ ารุ่งถ่ิน " 5555

จิราภรณ์ ตุลาผล " 5578

ภาณุวฒัน์ โพธารส " 5581

ณฏัฐธิดา แสงสุระธรรม " 5580

โทรสาร " 5577

หลักสูตรปริญญาเอกสาขาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมอืง

หัวหน้าหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาผู้น า

ทางสังคม ธุรกิจและการเมอืง

1-303 5659

อาจารยป์ระจ า รศ.ดร.อวยชยั ชะบา “

ผศ.ดร.เฉียบ ไทยยิง่ “

ดร.บุญร่วม นภาโชติ “

เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร พจนีย ์ชยัอุดม “ 5290

เบอร์โทรส านกังาน 5310

โทรสาร 5659

เวลาท าการ วนัพธุ – วนัอาทิตย์

รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาบุคคล อ.สมิตา  กล่ินพงศ์ “ 5943

เจา้หนา้ท่ี รัชดา วิวฒัน์สกุลเจริญ “ 5941

      “ นิษฐา วีระชน “ 5940

นยันนัทน์ จงสวสัด์ิ 5939

โทรสาร 5941

ห้องควบคุม ชั้น 3 5597

ห้องควบคุม ชั้น 4 5595

หนา้ห้องประชุมใหญ่ 5313

ผู้อ านวยการอาร์เอสยู วสิดอม ทวีี วรีะยุทธ โชคชัยมาดล (หนึง่) 1-501 5668

รองผูอ้  านวยการ อนล นาคาทรรพ (เป้ง) “ 5665

หวัหนา้ผูส่ื้อข่าว “ 5662

ผูส่ื้อข่าว จิรภทัร จนัทร์อินทร์ “ 4738

ผูส่ื้อข่าว อญัมณี ปานอ่ิม 5661

ผูส่ื้อข่าว เมธารัศม์ิ วงศส์มนึก “ 5663



เลขานุการ ชวลัรัศมี จตุเทน “ 5664

โทรสาร 5664

ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานวชิาการ อ.กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒน์พรชัย 1-502 5667

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ รัตนจินต ์จิตตานุภาพ “ 5670

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ รชาดา โตสิงห์ตระกูล “ 5679

เลขานุการ วนัทนา สุวรรณสิงห์ “ 5671

อาจารยป์ระจ า ส านกังาน ดร.สุดาญา ออประยรู “ 5673

ธุรการ วนัทนา ทองหร่ี “ 5674

     “ นงเยาว ์พนัธ์นอ้ย “ 5676

     “ จิรพร สอนธรรม “ 5672

โทรสาร 5677

1-504 5727

เลขา ผานิต ขุนศรี 5728

ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ 1-505 5692

เจา้หนา้ท่ีนกัวิจยั นางสาวมีนมาส  พรานป่า “ 5691

เจา้หนา้ท่ีสถาบนั นางสาวอลิสา  ยวงนุ่น “ 5690

               “  นางสวกนกรัตน์  ครูกิมโสม “ 5687

           “ นางสาวชไมพร  ไกยสิทธ์ิ “ 5688

เลขานุการ นางสาวชญานิษฐ์  อจัฉริยะโพธา “ 5686

โทรสาร 5689

ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ ผศ.สมศักดิ์  เอือ้อัชฌาสัย 1-506 5697

รองผูอ้  านวยการ สุนิสา สุคนัธปรีชา “ 5695

        “ พรรนิภา แดงเลิศ “ 5696

           “ ราณี ถนอมภูมิ “ 5704

โทรสาร 5693

ผู้อ านวยการสถาบันรังสิตวชิชาลัย(ฝ่ายบริหาร) ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร 1-507 5678

รังศิมา ล าจวน 5684

รุ่งรัตน์ เจติยวรรณ 5681

เจา้หนา้ท่ี พีระศกัด์ิ  ป้องศรี “ 5699

       “ ภสัส์ศิรัส  ศรีอ าพนั “ 5698

       “ วา่ท่ีร้อยตรีอธิเมศร์ ธนาชยัสุขพฒัน์ “ 5683

โทรสาร 5700

ผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ(IMC) ดร.วรทรรศน์  มาฆะศิรานนท์ 1-602A 5709



รองผู้อ านวยการ “ 5708

จนท.พฒันา/สนบัสนุนฐานขอ้มูล ปัทมา ศรีบวัเอ่ียม “ 5707

“--------------------------------------“ นางสาวณีรนุช  วงศเ์ณร “ 5707

เลขานุการและประชาสมัพนัธ์ จุฑารัตน์  พนัธุ “ 5710

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน รศ.ดร.วมิล  ชอบช่ืนชม 1-604 5620

เจา้หนา้ท่ี พานิกา  สงัขโย 1-604 5563

โทรสาร 5621

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียน

การสอน

ผศ.อารีรัตน์  แย้มเกสร 1-602C 5701

นกัวิชาการ นางเบญจพร  เกาะแกว้ “ 5701

นกัวิชาการ นางสาวเกษสุดา  ไชยวงศ์ “ 5701

โปรแกรมเมอร์ นายลิขิต  นีรนาถภูรี “ 5724

เลขานุการ นางสมบุญ  นาคพรม “ 5701

แฟกซ์ “ 5720

ห้องประชุม ช้ัน 8 เคาท์เตอร์  5716

ห้องครัว     5717  

ห้องโสต     5718

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.วสูิตร จิระด าเกิง 1-910 5902

เลขานุการ ปวีณา  เมฆหยก 1 5905

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ผศ.ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร 1-908 5900

เลขานุการ พเยาว ์อมิตเดช 1 5904

รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ดร.จิตริยา ป่ินทอง 1-910 5937

เลขานุการ นวพร สมิติเมธา 1 ชั้น 9 5705

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.พงศ์ภทัร อนุมตัิราชกิจ 14-205 3900

เลขานุการ นิอร เมืองนก 14-205 3901

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกิจการนกัศึกษา ธชัชาย  เกตุไทย 3901

รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 10 5938

เลขานุการ กิตติยา  เพริดพร้ิงตระกูล 5945

โทรสาร 5339695

รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวทิยาศาสตร์

สุขภาพ /คณบดีบริหารกลุ่มวทิยาลัย

แพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 1-911 5903

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รศ.ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ 1-906 5911

เลขานุการ ลดัดา มงคลเสาร์สุข 5722



รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ/RSU 

HEALTHCARE

คุณอภวิฒิั  อุไรรัตน์ 5908

เลขานุการ ชุติมา  ล่ิมตระกูล 02-6100300

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร 1-504 5727

เลขา ผานิต ขุนศรี 5728

โทรสารชั้น 9 5909

อธิการบดี ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์ 1 5777

ที่ปรึกษาอธิการบดี คุณพิสมยั จันทวมิล 1 5991

ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.เจิมศักดิ์ ป่ินทอง

ที่ปรึกษาอธิการบดี ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ 5912

ที่ปรึกษาอธิการบดี อ.เอกชาต สมพงษ์ 5644

ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.วชัิย ตันศิริ 1 5911/5907

คุณบุญน า  อุไรรัตน์ 1 5925

1

1 5998

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี วรภาณ์ุ  อุดล 1 5930

รองผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี วราภรณ์ บูรณสัมฤทธิ 5998

รองผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 5930

เลขานุการ มาริสา เพชรแกว้กุล 1 5929

เลขานุการอธิการบดี ชวลิต  ธนโชติวรากุล 5777

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นิภาภรณ์ จนัทราช 1 5926

บรรพต ชยัอุดม 1 5931

ลกัขณา วิโรจนธีระกุล 1 5932

อ านาจ  เอ่ียมสะอาด 1 5990

5927

สมรัชนี  เกสร 5932

พินิจ ชยัอุดม

โทรสาร 02-7915931

รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงนิ ดร.อรรถวทิ อุไรรัตน์ ตึก 1 ช้ัน 10 5888

เลขานุการ วฒันา อคัรวงษ์ “ 5920

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน สรณ์ศิริ หาเรือนชีพ 1-208 5922

ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คุณธนภทัร เอกกุล 1 5919

เลขานุการ สุภาณี มณีวงษ์ 1 5921

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ 1-1005 5918



เลขานุการ สุภาณี มณีวงษ์ ชั้น 10 5923

1

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม คุณอนันท์ หาญพาณชิย์พันธ์ (ดูแล  - 

กิจกรรมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย,

ส านักพิมพ์, ศูนย์ศิลปะฯ,ศูนย์ข่าว 

RSU NEWS

9 3834

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ Mr.Jeroen Schedler 1 5913

เลขานุการ สุมนา  ทูไ้พเราะ 10-209 5906

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร ผศ.สมเกียรติ  รุ่เรืองวริิยะ 5586

เลขานุการ ภสันี  บ  ารุ่งถ่ิน 5555

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อ.ศศวรรณ ร่ืนเริง 5519

เลขานุการ วิรงรอง  ศิริพากย์ 5512

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล กสิณ จันทร์เรือง 5642

เลขานุการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย

รังสิต

ดร.อภริมณ  อุไรรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ภูมณิวธัน์  ตั้งศรีพูลผล 5899

เลขา นดัดา  กาญจนานนท์ 5889

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงนิ ประทปี นรินทรางกูร ณ.อยุธยา 5617

คณบดีคณเศรษฐศาสตร์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 2-403 1029

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสัมพันธ์ อ.ภารดี ประเสริฐลาภ " 1009

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย ดร.เทอดศักดิ์  ชมโต๊ะสุวรรณ " 1028

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์/เลขานุการคณะ

ดร.นริศรา  เจริญพันธ์ุ " 1032

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ภริมย์  จั่นถาวร

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑติศึกษา ดร.ธันย์พัทธ์  ใคร้วานิช

ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพือ่

การปฏิรูป

อ.วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์

อาจารยป์ระจ า ผศ.จินตนา เชิญศิริ " 1010

อ.ปัญญา พนัพอน

" 1018

ผศ.พรรณี จรัมพร " 1017

อ.ผการัตน์ จ  าปานอ้ย " 1009



เลขานุการ กิตติยา  เพริดพร้ิงตระกูล 1082

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นุชนารถ อ านาจบุดดี 2-401 1038

2-403 1008

จุฑาทิพ  ลือเลิศยศ " 1002

บุญเปล่ียน เกษร " 1014

โทรสาร 02-5339695

คณบดีคณะบัญชี ผศ.ดร.นิม่นวล วเิศษสรรพ์ ตึก 2 ช้ัน 4 1066

รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ ผศ.คณติศร เทอดเผ่าพงศ์ " 1067

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย ดร.ภทัรณชัชา โชติคุณากิตติ " 1068

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.เกศรา สุพยนต์ " 1069

หน.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติ ดร.วลัลพ  บัวชุม

หน.หลักสูตรบัญชีบัณฑติ นานาชาติ ผศ.คณติศร เทอดเผ่าพงศ์

หน.หลักสูตรบัญชีบัณฑติ วฒันี รัมมะพ้อ 1055

อาจารยป์ระจ า อ.อคัรวฒัณ์  พิมพแ์สง

ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี " 1073

ผศ.วนัฤดี สุขสงวน " 1070

อ.อุดร ตนัติประภาคาร 5618

อ.เปรมารัช  วิลาลยั 1070

อ.วลัลภ บวัชุม

อ.จารุณี อภิวฒัน์ไพศาล "

อาจารยป์ระจ าพิเศษ ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ์ "

เลขานุการคณะ 1055

เจา้หนา้ท่ี วิภาพร กลัน่ค  า " 1013/1015

เจา้หนา้ท่ีห้องปฎิบติัการคอมฯ สุพจน์ ฉิมเพช็ร 1051

ห้องตรวจสอบบญัชี

โทรสาร 1027

หวัหนา้หลกัสูตรหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ์ 2-112

เลขานุการหลกัสูตร อ.เปรมารัช  วิลาลยั " 1051

เจา้หนา้ท่ี " 1051

โทรสาร

คณบดีวทิยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ รศ.ดร.ปฐม มณโีรจน์ 2-303 1034

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกษร 2-201 1023

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ณกมล จนัทร์สม " 1022



รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสมัพนัธ์ ผศ.พฒัน์  พิสิษฐเกษม " 1001

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาขั้นสูง กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรต์ิ " 1021

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและการตลาด อ.พิพฒัน์พงศ ์ ยาลงักาญจน์ " 1021

ผูช่้วยคณบดี อ.มนสัชนก  บริสุทธิญาณี 1089

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรMBA ดร.พชัร์หทยั  จารุทวีผลนุกูล 2-202 1053

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต ดร.สุมาลี  สวา่ง 2-301 1058

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 1004

หวัหนา้หลกัสูตร MM ดร.ณกมล จนัทร์สม 2-202 1003

หวัหนา้สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ผศ.มานะ เงินศรีสุข 2-202 1078

หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ อ.อภิรัฐ ศิริวงษ์ 2-202 1026

หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม ผศ.อารีรัตน์  แยม้เกสร 2-202 1007

อ.สนธาภรณ์ จิตสมบูรณ์มิตร 2-209 1080

หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการ ดร.เฉลิมพร เยน็เยอืก 2-202 1019

หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ดร.ปาจรีย ์ เหล่ียงประดิษฐ์ 2-301 1057

หน.สาขาวิชาการตลาด เนตรทิพย ์ สุรศิริกุล

หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์/
มหาบณัฑิต

กญัญก์ณิษฐ์  กมลกิตติวงศ์ 2-202 1081

หวัหนา้สาขาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก อ.ธีร์ยภทัร  ชินณพฒัน์โภคิน 2-209 1053

เลขานุการคณะ ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ 2-201 1023

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์ 2-202 1019

ผศ.ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ

ดร.ณกมล จนัทร์สม

อ.ภลดา  เรืองหิรัญ

อ.พงษย์ทุธ  กลา้ยทุธ 2-202 1026

อ.ปิยสุดา บณัฑุรัตน์ 2-202 1040

ผศ.มุกดา โควหกุล 2-202 1078

อ.พิทยา คุณโอภาส 2-202 1003

ดร.นยัเกียรติ  พงษพ์ฒันศึกษา 2-209 1003

ผศ.ดร.รุจาภา  แพง่เกษร 1 5678

ผศ.สมหมาย  จงจิตรนนัท์ 2-209 1059

ดร.สุมาลี  สวา่ง 2-209 1064

ผศ.ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ์ 2-202 1041

อ.เบญจา สนัติธนานนท์ 2-209 1077

อ.ลดัดาวรรณ  มณัยานนท์ 2-209 1012



อ.อภิราม  ทฬัหวิรุฬห์วงศ์ 2-209 1012

อ.ณฐัธงชยั ตรีวงศก์ุล 2-209 1033

อ.พิษณุ  สมบูรณ์ 2-209 1080

อ.กิตติ  ชยัศรีสวสัด์ิสุข 2-209 1063

อ.ปิยะรัตน์ จนัทรยคุล 2-301 1057

อ.นพปฎล  สุวรรณทรัพย์ 2-202 1060

อ.ศศิณฏัฐ์  กมลกิตติวงศ์ 2-202 1060

อ.ชนะเกียรติ  สมานบุตร 2-202 1081

อ.ศิวพร  คุณภาพดีเลิศ 2-202 1060

ดร.นริศรา  ภาควิธี 2-209 086-7055593

อ.สมิตา  กล่ินพงศ์ 2-202 1041

อ.รัตชพงษ ์ เขียวพนัธุ์ 2-209 1059

ดร.สุขพงศ ์ สุขพิพฒัน์ 2-202 1034

อ.อ าพร  พวัประดิษฐ์ 2-202 1003

อ.รัชตพงษ ์ เขียวพนัธุ์

หวัหนา้สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อ.ณฏัฐยศ  สุริยเสนีย์ 2-209 1063

2-202 1062

ดร.ภูริพฒัน์  ชาญกิจ 2-202 1062

เจา้หนา้ท่ีธุรการ ธนวดี วงษค์  าชา้ง 2-201 1061

จนัทนา กอ้นทอง " 1042

อนุศกัด์ิ ทิพยวิสาร " 1045

อ.สืบ " 1022

" 1045

พร้อมพงศ ์ ตั้งธีระวฒันา " 1056

สุธิดานนัท ์ ข  าสวี " 1045

โทรสาร 1076

คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขส าราญ

คณบดีกิติคุณสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร.ปฐม มณโีรจน์ 2-303-4 1034

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บุญส่ง  ชเลธร

รองคณบดี ผศ.ดร.อาจยุทธ  เนติธนากุล

ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑติ

และหัวหน้าสาขาวชิาความสัมพันธ์

วรีวทิย์  ววิฒันวานิช

อาจารย์ประจ า ผศ.ดร.นพปฎล  สุนทรนนท์

เลขานุการคณะ นางพัชร์พิชา  เคียงธนสมบัติ 2-304 1031



เจา้หนา้ท่ีสถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ หน่ึงฤทยั บานช่ืน " 1048

“------------------------------------------“ อภิชาต  จีนยา้ย " 1048

1047

โทรสาร 1031

คณบดีวทิยาลัยนวตักรรมสังคม รศ.ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ ตึก3

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ผศ.ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน 3-116 1219

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ฉัตรวรัญ  องคสิงห์ ตึก3 1238

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.สุริยะใส  กตะศิลา 1218

รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ ดร.นพ.มโน เมตตานันโท เลาหวณชิ 1219

ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ 

สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมอืง

ผศ.ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ

ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยนวตักรรมสังคม อ.ชุลีรัตน์ เจริญพร " 1253

3-116

โทรสาร

02-5339697

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร

ดร.รณี เลิศเล่ือมใส " 086-670-4505

1366

085-165-8156

หน.หลักสูตรผู้น าฯ อ.ชนัฐนันท์ มณฑาทอง " 1215

หน.ภาควชิาผู้น าฯ อ.ดารณ ี อินทะแสน " 1215

อาจารยป์ระจ า พล.ร.ต.ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา "

         “ ผศ.ด ารงศ ์วิเชียรสิงห์ "

อ.ธิติ สุวรรณทตั

ดร.สมิทธ์  ตุงคะสมิต

ดร.สญัญาพงศ ์ ล่ิมประเสริฐ

หัวหน้าภาควชิาสังคม อาทติย์  ทองอินทร์ 3-107 1253

อ.ฟ้าลัน่  กระสงัข์ " 1253

อ.จุไรลกัษณ์ เกษบุรมย์ 1253

อ.สวสัด์ิ  สมจิตร 1253

เลขานุการคณะ ณฐัพร  ไกรยวงศ์ " 1238

เจา้หนา้ท่ีธุรการ วนิดา  วงษาเวียง 3-116 1257

           " เกรียงไกร  ชิงชนะกุล " 1218

           " นุชวรา  อาจจะบก 1218

ผูช่้วยส านกังานหลกัสูตร นอ้งหญิง อน้นอ้ย "



เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร M.A.online เจนจิรา  อินทร์จนัทร์ " 1257

เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร Ph.D.Leadership บงกชกาญจน์  สุนทรพฤกษ์ 1218

เจา้หนา้ท่ีศูนยวิ์จยั เปรมณชั โภชนสมบูรณ์ ตึก 3 ชั้น 1 1215

โทรสาร 02-5339697 , 1218

อธิการวทิยาลัยบริหารรัฐกิจ ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ ตึก 3 ช้ัน 3 1020

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองผู้อ านวยการสถาบัน

บริหารและพัฒนาสาธารณกิจ

อ.อารณย์ี  ววิฒันาภรณ์ 3-308 1291

คณะรัฐศาสตร์/รักษาการ ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขส าราญ

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ผศ.ดร.ธ ารงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ " 1289

รองคณบดีฝ่ายกิจการนศ ผศ.วนัวชิิต  บุญโปร่ง “ 1267

ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑติ ผศ.ดร.ชาญชยั  จิตรเหล่าอาพร “ 1268

ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑติ ผศ.ดร.อาจยทุธ  เนติธนากูล 3-308 1292

อาจารยป์ระจ า อ.กิตติศกัด์ิ  เจิมสิทธิประเสริฐ " 1287

           “ อานนท ์ ภกัดีวงศ์ “ 1287

           “ อ.วนัวิชิต  บุญโปร่ง “ 1287

           “ อ.ศิวพล  ละอองสกุล “ 1287

           “ วา่ท่ี ร.อ.หญิง ภทัรมน  สุวพนัธุ์ “ 1287

            " อ.เฉลิมชยั  ยอดมาลยั 1287

            " อ.ชนุตร์  นาคทรานนัท์ 1287

ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑติสาขาวชิาอาชญาวทิยาและการ

บริหารงานยุติธรรม

รศ.ดร.ธรรมวทิย์  เทอดอุดมธรรม 1290

อ.จอมเดช  ตรีเมฆ

เจา้หนา้ท่ีธุรการรัฐศาสตร์ ปรีรัตน์  บิลยะแม 3-308 1266

เจา้หนา้ท่ีธุรการรัฐศาสตร์ จรัสศรี สุกราสยั 3-308 1266

      "                                   " นาตยา  สมุทรถา 3-308 1216

เจา้หนา้ท่ีธุรการหลกัสูตรอาชญาวิทยา อุษณีย ์ ขนัอา้ย 3-308 1283

     "                                     " ธรานนัท ์ภาคาใจ “ 1283

     "                                     " การุณ  ทองชิต 1283

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษามหานครและเมอืง ยุวดี  คาดการณ์ไกล

ผู้อ านวยการสถาบันบริหารและพัฒนาสาธารณกิจ ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ



ประธานกรรมการสถาบันอาชญวทิยาและการ

บริหารงานยุติธรรม

พันต ารวจโท ดร.กฤษณพงค์  พูตระกูล 3-308 1288

ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม

ร้อยต ารวจเอก ดร.จอมเดช  ตรีเมฆ

โทรสาร 1216

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว 3-213 1262

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สุกัลยา วงศ์ชมบุญ 3-213 1203

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ดร.นครเทพ ทพิยศุภราษฎร์ 3-316 1210

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.เนาวรัตน์ ก๋งเม่ง 3-214A 1201

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อ.ฐนวชิณ์ ไกรเพิม่ 3-204 1211

หัวหน้าภาคภาษาจีน อ.จุมพล  ถาวรชอบ 3-209 1224

ผอ.สถาบันภาษาและเอเชียฯ อ.สุภาพิศ โชติธรรมวฒันา 3-209 1224

รองผู้อ านวยการสถาบันจีน-ไทย อ.กัญจน์นิตา สุเชาว์อิน 3-209 1224

อาจารยป์ระจ า อ.พรรัตน์ ธรรมสรางกูร 3-304 1237

อ.ณฐัฌาภรณ์ เดชราช 3-304 1237

อ.อภิญญา  อุทยัธิรัตน์ 3-304 1237

อ.หาญชยั ชยัทศันีย์ 3-304 1237

อ.ZENG  ZHIXIONG 3-304 1237

รักษาการหัวหน้าภาคภาษาฝร่ังเศส อ.ฐนวชิณ์ ไกรเพิม่ 3-204 1211

ดร.ปิยสุดา ม้าไว 3-213 1262

อ.ดลธิรา  คงรักษ์ 3-204 1246

อ.JULIEN  DANGLARD 3-204 1246

อ.CAROLINE JARRAFOUX 3-204 1246

หัวหน้าภาคภาษาอังกฤษ อ.นครเทพ ทพิยศุภราษฎร์ 3-316 1210

รองหัวหน้าภาคฯ อ.ศิริมน ศรีนพรัตน์ 3-318 1231/1233

รองหัวหน้าภาคฯ อ.ปวริศร ซ่อมศิลป์ 3-318 1231/1233

ผู้อ านวยการศูนย์การแปลฯ อ.ปรัศนียา จารุมณี 3-306B 1230/1231/1239

หน.หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ ดร.ฐิตาภา  สินธุรัตน์ 3-305 1232

อาจารยป์ระจ า อ.อรรจน์ สีหะอ าไพ 1-503 5684

อ.อารีรัตน์ ตนัวีระชยัสกุล 3-318 1233

อ.ชรอยบุญ การาโกซโล 3-305 1233

อ.IAN ROYLE 3-303C

อ.วรพล  มหาแกว้ 3-305 1232



อ.PETER  CANNON 3-303A

อ.ANDRE DELHAYE 3-318 1333

อ.GEORGE CANNON 3-320 1129

อ.ROSEMARIE BERGADO 3-318 1232

อ.STEWART MILLER 3-303B

อ.EOIN  O'BRAIN 3-305 1232

อ.จตุพร  อินทร์สุวรรณ 3-318 1233

3-318 1233

อ.เกวลิน  สวนบุรี 3-318 1233

อ.ALLEN  CARPENTER 3-318 1233

อ.DOROTA  DOMALEWSKA 3-318 1233

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ นิตสยั นาคพรม 3-311 1214

ธราดล ธรรมชุตาภรณ์ 3-317 1207

3-214B 1204

ธนพล  ปานพรม 3-214B 1204

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นยันา ค  าแดง 3-216 1239

พรพะเยาว ์ ก๋งเม่ง 3-316 1231

พิมพช์นก ยาวฒิุ 3-216 1231

หัวหน้าภาคภาษาญี่ปุ่น อ.วรุิตม์ อินทรชูรันต์ 3-215 1220

ผู้ช่วยคณบดี อ.อัจฉรา โหตรภวานนท์ 3-214C 1245

อ.ปภาภรณ์ ป่ินจุฑารัตน์ 3-214C 1245

อ.วรวรรณ เฟ่ืองขจรศกัด์ิ 3-215 1225

อ.ปรัตถกร  สิงหพานิช 3-215 1225

อ.พิมหทยั  บุญปัญญาโรจน์ 3-215 1225

อ.MITSUO NAKAYAMA 3-416 1242

อ. KENGO KIHARA 3-215 1225

อ.UESHITA  AKIKO 3-215 1225

อ.NAKAOKA  JURI 3-215 1225

หัวหน้าภาควชิาภาษาไทย อ.จิรพร รักษาพล 3-213 1241

รองหัวหน้าภาควชิา อ.สรไน รอดนิตย์ 3-405 1244

อาจารยป์ระจ า อ.สุรางศรี วิเศษ 3-418 1243

อ.จ าลอง วงษย์ี่ 3-418 1243

อ.สุนทรา ธรนากร 3-418 1243

อ.รพีพรรณ เพชรอนนัตก์ุล 3-405 1244



อ.รัชดา ลาภใหญ่ 3-418 1243

อ.ศศวรรณ ร่ืนเริง 3-405 1244

อ.ศนิวาร วฒุฑกุล 3-405 1240/1244

อ.นรุตม ์ คุปตธ์นโรจน์ 3-418 1243

อ.สายใจ ทองเนียม 3-405 1244

อ.สุกลัยา วงศช์มบุญ 3-405 1244

วทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.วศิรุต เลาะวถิี 3-205 1217

หัวหน้าศูนย์ศึกษากิจการฮาลาล สมยั  เจริญช่าง 1217

หัวหน้าศูนย์อาหรับศึกษาและวเิทศสัมพันธ์ ชัยวฒัน์ สืบสันติวรพงศ์  1217

หัวหน้าศูนย์ศึกษาวทิยาการอิสลาม อ านาจ  มะหะหมดั 1217

หัวหน้าศูนย์ศึกษาโลกมุสลิม อ.อดิศักดิ์ นุชมี 3-210 1217

อ.ลาตีฟะห์  กิตติธรรมรัตน์ 3-210 1217

อ.อ าพน  นะมิ 3-210 1217

อ.มนชยั  มดัยโูก๊บ 3-210 1217

อ.MOHAMED REDA MOHAMED 
TAWFIK SHAMS EL-DIN

3-210 1217

หัวหน้าภาควชิามนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม 3-417 1255

อาจารยป์ระจ า อ.พีรยา มหากิตติคุณ 3-417 1255

อ.ชลาศยั กนัมินทร์ 3-417 1254

ผศ.ชชัชยั คุม้ทวีพร 3-417 1255

อ.ปรารถนา โกเมน 3-417 1255

ผศ.อารีลกัษณ์ สินธพพนัธุ์ 3-417 1255

อ.นภาพร อศัวะรังษีกุล 3-417 1255

อ.วรเทพ วอ่งสรรพการ 3-417 1254

ผศ.จรูญ โกมุทรัตนานนท์ 3-417 1254

อ.สนัติ เมตตาประเสริฐ 3-417 1254

อ.อุทชั  เกสรวิบูลย์ 3-417 1254

หัวหน้าศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง อ.ณฏัฐพล  คุปต์ธนโรจน์

เลขานุการคณะ กลัยาณี รองนาค 3-213 1223

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นุชนารถ จีนสุขแสง 3-213 1221

มณฑา ม่วงศรี 3-213 1265

ทนียว์นั  สจัจะเขตร์ 3-213 1221

ชนาเทพ  ราชสมบติั 3-213 1221



อาทิตย ์ ค  าสตัย์ 3-213 1265

สมควร เสมอ 3-213 1221

สมหมาย  หงษท์องค า 3-213 1221

โทรสาร 1222

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์พิเศษ วชิา  มหาคุณ 3-502/3 1358

ดร.สุรพล  ศรีวทิยา

ผอ.ศูนย์วจิัยญี่ปุ่นศึกษา รศ.พิเชษฐ  เมาลานนท์ 3-502/3 1358

คณบดีกิติคุณ ดร.สมปอง  สุจริตกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.วศิรุต  ส าลีอ่อน 3-508 1249

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ อ.คมสัน โพธ์ิคง 3-513 1249

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปราโมทย์  พิพัฒนาศัย 3-503 1249

ผู้อ านวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ ดร.ศรินทพิย์  ประเศรษฐานนท์

หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑติ อ.ภทัรพงศ์ เกษทอง 3-513 1105

หัวหน้าหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเตอร์เน็ต

อ.วศิน  อุสันโน 1270

อาจารย์ประจ า นาวาอากาศเอกหญงิ  ดร.ศิรภา  จ าปา

ทอง

อ.อนันต์  สันติภาพ 1264

อ.สุจินต ์เสนาแพทย์ 3-503 1249

 อ.ยอดยิง่  บ  ารุง

อ.สุภทัร รัตนารมย์ 3-503 1249

อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร 3-503 1249

อ.ศาสตรา โตอ่อน 3-503 1249

อ.วชัราภรณ์ จิตรชุ่ม 3-503 1249

อ.วนัชยั สอนศิริ 3-503 1249

เลขานุการคณะ อ.เชฎฐ  ค  าวรรณ 3-503 1249

อ.สุธีราภรณ์ แสงจนัทร์ศรี 3-503 1249

น.อ.หญิง ดร.ศิรภา  จ  าปาทอง ร.น. 3-503 1249

รศ.พิเชษฐ  เมาลานนท์ 3-503 1249

อ.คลอเดียร์  หลิว 3-503 1249

อ.ภทัรพงศ ์เกษทอง 3-513 1249

ผศ.มงคล  เทียนประเทืองชยั 3-513 1249

อ.รพีพร  สายสงวน 3-513 1249

เจา้หนา้ท่ีธุรการ ศิริวรรณ เร่ืองศรี 3-504 1271



ธชัชลลัย ์ ศรีประสิทธ์ิ 3-504 1249

รัตติกาล  เดชอุดมสุทธ์ิ 3-504 1249

จุติมา  สิริจารุธร 3-504 1264

นิเวทร์  แสงหลา้ 3-503 1249

โทรสาร 1264

รักษาการคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ศ.นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท์ 4-607 1412

รองคณบดีฝ่ายบริหารและหัวหน้าภาคชีววทิยา ผศ.ณชิกานต์ กลิ่นกุสุม 4/2-500 5093

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย ผศ.ดร.ธเนศ  พงศ์ธีรัตน์ 4/1-506 4877

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.สุเทพ มงคลเลิศลพ 4/1-318 4917

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ 1-906 5719

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ดร.ทศันีย์  ปัญจานนท์

ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าหลักสูตรวทิยาศาสตร์

บัณฑติสาขาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ดร.สุธารทพิย์ เรืองประภาวุฒิ 4/1-506 4875

หัวหน้าหลักสูตร ดร.วรุิฬห์ วชัิยบุญ " 4877

อาจารยป์ระจ า อ.ธเนศ  โสภณนิธิประเสริฐ " 4877

            " ผศ.ดร.พรพิมล เกียรติภาพนัธ์ " 4877/1509

ดร.เพญ็นภา  มานิตยโ์ชติพิสิฐ " 4877

ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร 4-706 4877

ดร.สุเมธ วจนรจนา 4/1-506 4877

ผศ.ดร.ปานนัท ์ กาญจนภูมิ

รศ.ดร.ทศันีย ์ปัญจานนท์

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ ชริก  ทองดี 4/1-501 4874

 "------------------------"        นภดล  สมัฤทธ์ิ " 4874

หัวหน้าภาคเคมี ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว 4/1-318 4917

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.กานดา วอ่งไวลิขิต 4/1-301 4902

ดร.ดวงฤทยั  ศรีแดง 4/2-600 5076

ผศ.ปัญญา มณีจกัร์ 4/1-301 4903

ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ 4-611 1416

ดร.อรจิรา อารักษส์กุลวงศ์ 4-106 1485

อ.หฤทยั ฐานนนัท์ " 4917

ดร.ปาริชาต นารีบุญ 4/1-318 4917

ผศ.ดร.สุพฒัน์  มูลสิน 4/2-600 5077

4/1-301 4901



ผศ.อรพรรณ  ทองประสงค์ 4/1-318 4917

ผูช่้วยอาจารย์ อ.กมะริยะ ขนัราม 4/1-301 4900

อ.ชนะ  ปัญญานนท์ 4/1-308 4899

อ.รัชกฤช  ปัทมโสภาสกุล 4/2-600 5077

 อ.เอกรินทร์ บดีรัฐ 4/1-304 4899

รัชกฤช วงพงษค์  า 4/1-301

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ ไพโรจน์ สรรพตัสร 4/1-302 4907

 "-------------------------" น.ส.วชัราพร  แกว้เรือนทอง 4/1-304 4907

เจา้หนา้ท่ีธุรการภาคเคมี น.ส.ภาพร คหินทพงศ์ 4/1-301 4902

หัวหน้าภาคฟิสิกส์ รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 4-422 1428

อาจารยป์ระจ า ผศ.พยนต ์โยธินธีระชยั " 1428

4/2-303 5050

ผศ.ปรียา อนุพงษอ์งอาจ " 5052

อ.ทศัวรรณ  พทุธสกุล 4-222 1486

อ.พิศมยั จินนัทุยา 4/2-303 5053

ผู้อ านวยการหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์

มหาบัณฑติ สาขาวศิวกรรมชีวการแพทย์

อ.ศนิ บุญญกุล 4/2-303 5051

อ.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์ " 1486

อ.ธนกร อยูโ่ต " 1486

อ.ธเนศ องัศุวฒันากุล 4-223 1428

รศ.ดร.มนสั  สงัวรศิลป์ " 1428

อ.ยทุธนา  ปีติธีรภาพ 4-618 1452

อ.วชัรพงษ ์ทองรัดแกว้ 4-422 1428

อ.ชาญชยั ศุภกิจอมรพนัธุ์ 4-618 1452

ผศ.ปิยะมาศ เสือเพง็ " 1504

อ.ธวชั แกว้กณัฑ์ 4-618 1452

ผศ.เสมา  สอนประสม 4-222 1428

ผศ.ดร.อารยา  มุ่งช านาญกิจ 4/2-303 5054

ผูช่้วยอาจารย์ อ.จุฑามาศ มหานิล " 1428

         " อ.กิตติพนัธ์  รุ่งประเสริฐ 4-113 1506

         " อ.รณชิต  ดีปานแกว้ 4-618 1452

         " อ.รัชนี เสาร์สุวรรณ 4-222 1428

         " อ.อนนัตศกัด์ิ  วงศก์  าแหง 4-113 1506

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ คณิตศร สุขมามอญ 4/2-301 5057



จนัทร์ฉาย พลยะเรศ 4/2-302 5056

ไชยเมธ  เฉยทุม 4-618 1452

หัวหน้าหมวดวชิากายวภิาคศาสตร์ ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล 4-606 1460

อาจารยป์ระจ า อ.สมพิศ อ่ิมใจ 4-612 1416

ผศ.ดร.เนาวรัตน์ ธาราทรัพย์ 4/2-504 5091

ดร.ณรงค ์ พลศูนย์ 4-708 1407

ดร.นพวรรณ ผลพานิช 4/2-504 5092

ดร.วิริยา พนัธ์ขาว 4-708 1407

ดร.ศศิพร พนโสภณกุล " 1480

อ.รณรงค ์พลศูนย์ 4-105 1492

ดร.กญั อนนัตสมบูรณ์ 4-105 1407

อ.ชไมพร พรมพทุธา 4/2-504 5090

อ.ณฏัฐ์ปวิตร  แกว้หนูนวล 4-604 1461

ดร.เบญจมาศ  ประทุมไทย 4-708 1407

อ.ปฏิพทัธ์  สุดหอม 4-708 1407

อ.เพญ็นภา  พรมทะเล 4-601 1461

อ.เพชรนรินทร์  โคบุตรี 4-605 1461

รศ.สมพิศ  อ่ิมใจ 4-612 1416

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ พยอม ศรีตองอ่อน 4/2-306 5060

 "-------------------------" ผล ใฝ่ภกัดี 4/2-100 5060

 "-------------------------" พรทิพย ์ค  าชัง่ 4/2-205 5011

หัวหน้าหลักสูตรจุลชีววทิยา ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง 4-711 1470

หวัหนา้หมวดวิชา รศ.ดร.ธีระศกัด์ิ พชัรวิภาส 4-710 1472

อาจารยป์ระจ า ผศ.นนัทนิตย ์หงษศ์รีจินดา 4-607 1463

รตท.หญิง ผศ.ดร.อจัฉราวรรณ ทองมี 4-612 1468

ดร.อินทิรา แถมพยคัฆ์ 4-710 1509

ดร.พตัรา สุนทรฐิติเจริญ 4-710 1472

ดร.ลดาวลัย ์วศินปิยะมงคล 4-711 1470

ผูช่้วยอาจารย์ อ.สุชิน ไวยศิลา 4-112 1439

หัวหน้าหมวดวชิาชีวเคมี ดร.สุธารทพิย์ เรืองประภาวุฒิ 4/1-506 4875

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.พรพิมล เกียรติภาพนัธ์ 4/1-506 4877/1509

ดร.วิรุฬห์ วิชยับุญ 4/1-506 4877

ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร 4-706 4877

ดร.เพญ็นภา มานิตยโ์ชติพิสิฐ 4/1-506 4877



ดร.ปานนัท ์กาญจนภูมิ 4/1-506 4877

อ.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ 4/1-506 4877

ผศ.ดร.สุเมธ วจนรจนา 4/1-506 4877

ดร.ธเนศ พงศธี์รัตน์ 4/1-506 4877

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ นพดล สมัฤทธ์ิ 4/1-501 4874

 "-------------------"       ชริก  ทองดี 4/1-501 4874

หัวหน้าหมวดวชิาเภสัชวทิยา ดร.วนัทกิา เครือน า้ค า 4-713 1413

อาจารยป์ระจ า พล.ต.รศ.ดร.ทศันยั  สุริยจนัทร์ 4-709 1431

ดร.สิรินทร ป่ินเวหา 4-713 1413

ดร.วราพร พจน์ประสาท 4-607 1463

ดร.วชัราภรณ์ เทวกุล ณ อยธุยา 4-709 1431

อ.อุษา  สุวรรณสรวล 4-714 1413

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ วราภรณ์ ทองดี 4/2-805 5159

หัวหน้าหมวดวชิาพยาธิชีววทิยา ผศ.ดร.บุษบา พิพิธพร 4-707 1474

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.วนิดา พงศส์ถาพร 4-707 1447

ดร.รัชนก ข  าศิริ 4-707 1447

อ.ศุภฤทธ์ิ  ภกัดีไทย 4-707 1447

พญ.สุนิดา ร้ิวสุวรรณ 4-707 1474

ผูช่้วยอาจารย์ อ.ทองใบ จนัสีชา 4-703 1456

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ สุขใส จนัสีชา 4-703 1456

หัวหน้าหมวดวชิาสรีรวทิยา รศ.ดร.ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวสัดิ์ 4-706 1473

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัต์ 4-712 1461

ดร.ศิริรัตน์ คล่องพานิชภกัด์ิ 4-706 1473

ผศ.ดร.พิศมยั ประทุมทาน 4-712 1475

ดร.ศริดา รังษีสนัติวานนท์ 4-711 1470

ดร.ชีพสุมน วิบูลยว์รกุล 4-712 1475

อ.สมเกียรติ  แสงอุไร 4-712 1475

อ.พิมพวิ์ภา  เอ้ือศิลามงคล 4-706 1470

ผูช่้วยอาจารย์ อ.ชยัชาญ ศรีโพธ์ิ 4/2-601 5070

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ ปราณี สญัญภาร 4-112 1439

หัวหน้าภาควชิาชีววทิยา ผศ.ณชิกานต์ กลิ่นกุสุม 4/2-500 5093

อาจารยป์ระจ า อ.นิยมศรี  ศรีคุณ 4/2-501 5095-6

อ.ปิยะฉตัร  บรรณสิทธ์ิ 4/2-500 5095-6

อ.รวมพร  มณีโรจน์ 4/2-500 5095-6



อ.วราภรณ์  ฉลองกิตติศกัด์ิ 4/2-501 5095-6

อ.วฒันา  แซ่โหล 4/2-500 5095

อ.ศรินภสัร์  วนนัทหิ์รัญกุล 4/2-500 1411

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ 4/2-501 5097

 "-------------------------" บุณยพร ราชสมบติั 4/2-500 5097

หัวหน้าหมวดวชิาการยศาสตร์ รศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์ 4-601 5692

อาจารยป์ระจ า อ.พรกมล  ทวยเจริญ 4-612 1468

ผูช่้วยอาจารยศ์ูนยเ์คร่ืองมือ อ.นภาพรรณ พงษพ์วงเพชร 4/2-700 5170

เจา้หนา้ท่ีเลขานุการ จีรนนัท ์ทองแป้น 4-604 1412

"---------------------" ภวนัตรี มรคา 4-604 1414

"---------------------" ชุติมา  ส าเภาทอง 4-604 1412

"---------------------" จรัสศรี จ  าปาแถม 4-604 1412

"---------------------" พิมพ ์อินทร์จนัทร์ 4-604 1414

"---------------------" ณฐัวีณา  สารพิพฒัน์ 1-901 5907

โทรสาร 1417

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ภก.ธนภทัร ทรงศักดิ์ 4-207 1466

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย อ.ดร.ภญ.สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค 4-213 1404

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ภญ.ศราพร หริการภกัดี 4-205 1421

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ ดร.ภญ.สุมติรา  สุรัตตะเศรณี 4-212 1424

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ภญ.อาทมินต์ วุฒิพงศ์ 4-205 1421

เลขานุการคณะ อ.ภญ.อภนิีต์  ทวตีิยานนท์ 4-212 1424

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย ดร.ภก.นันทชัย  หาญประมุขกุล 4-214 1467

หัวหน้าสายวชิาเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภก.พจน์  กุลวานิช ตึก 16 ช้ัน2 3555

ผู้ประสานงานหมวดเภสัชอุตสาหกรรม รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ 4/2-101 4970

ผู้อ านวยการหลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑติ

และดุษฎบัีณฑติ

ดร.อรวรรณ  เฑยีรฆ์พงษ์

อาจารยป์ระจ าหมวดเภสชัอุตสาหกรรม ดร.ภญ.ศนัสนีย ์ พงษว์ยั 4/2-101 4970

 "--------------------------------------------" ภก.วิทยา  ตนัติพิมล 4/2-101 4970

 "--------------------------------------------" ดร.ภญ.วาสินี ล่ิมวงศ์ 4/2-101 4970

 "--------------------------------------------" ดร.ภก.จิรศกัด์ิ กุศลวิริยะวงศ์ 4/2-101 4970

 "--------------------------------------------" ดร.ภญ.กนกพร  บูรพาพธั 4/2-101 4970

อาจารยป์ระจ าหมวดเทคโนโลยเีภสชักรรม อ.ภก.สิกขวฒัน์ นกัร้อง 4-211 1426

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.ชุติมา สินสืบผล 4-214 1467

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.จิตรลดา เวสารัชช์ 4-210 1464



 "--------------------------------------------" ผศ.ภญ.ศิริมา  สุดวิลยั 4/1-407 4909

 "--------------------------------------------" อ.ภก.ดาวฤกษ ์เลห์มงคล 4-211 1426

 "--------------------------------------------" พล.อ.ต.ดร.ภก.ทวีศกัด์ิ  เทรูยา 4/2-101 4970

 "--------------------------------------------" อ.ดร.ภญ.นฤมล  ช่างสาน 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" อ.ดร.ภญ.วิภาพร  ขจรวงศว์ฒันา 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" น.ท.ภก.วีรวิชญ ์ พลายงาม 4/2-404 5035

ผู้ประสานงานหมวดเภสัชเวทและตัวยา ผศ.ดร.ภญ.ศุภวรรณ บุญระเทพ 4-213 1404

อาจารยป์ระจ าหมวดเภสชัเวทและตวัยา อ.ภญ.ชมนภสั ชูโชติ 4-214 1467

 "--------------------------------------------" อ.ดร.ภญ.ศิรินทรา  กอแสงเรือง 4-213 1404

 "--------------------------------------------" อ.ดร.ภญ.ปิยนุช ทองผาสุก 4-216 1423

 "--------------------------------------------" รศ.ภญ.ธาตรี  ผดุงเจริญ 1422

 "--------------------------------------------" อ.นิรันดร์  วิพนัธุ์เงิน 4-215

 "--------------------------------------------" ผศ.ดร.อภิรักษ ์ สกุลปักษ์ 1422

 "--------------------------------------------" ผศ.ดร.ภก.ทศธน  จรูญรัตน์ 1422

 "--------------------------------------------" ผศ.ดร.ภญ.สุรางค ์ ลีละวฒัน์ 1422

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑติศึกษา/ผู้

ประสานงานหมวดเภสัชเคมวีเิคราะห์

4/1-407 4873

อาจารยป์ระจ าหมวดเภสชัเคมีวิเคราะห์ อ.ดร.ภญ.ฐิตารีย ์ ธีรชยานนัท์ 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" ผศ.ดร.ภญ.เสาวภาคย ์ วชิรวงศก์วิน 4/1-407 4873

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.สุมน  ไฮเลสเตส 4-211 1426

 "--------------------------------------------" ศ.ดร.ภญ.เพญ็ศรี  ทองนพเน้ือ 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" อ.ดร.ภทัทวฒัน์  มณีวฒันภิญโญ 4/2-404 5035

ที่ปรึกษาสายวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม ภก.รศ.ดร.ศุภกิจ  วงศ์ววิฒันนุกิจ

หัวหน้าสายวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม ภญ.รศ.สาริณย์ี  กฤติยานันต์

ผู้ประสานงานหมวดวชิาเภสัชวทิยา อ.ดร.ภญ.ทพิย์สุชน  เอี่ยมสอาด 4/1-407 4918

อาจารยป์ระจ าหมวดเภสชัวิทยา อ.ดร.ภก.ศกัดิพฒัน์  แสงสุริยงค์ 4/1-407 4912

 "-----------------------------------" อ.ภญ.วรุณรัตน์  สุกาญจนาเศรษฐ์ 4/2-404 5018

 "-----------------------------------" อ.ภญ.กมลา  สดบัพจน์ 4/2-404 5018

 "-----------------------------------" อ.ภก.อภิรุจ  เชียงโสม 4/2-404 5018

 "-----------------------------------" อ.ภญ.นิสิตตรา  พลโคตร 4/2-404 5018

 "-----------------------------------" รศ.ดร.ภญ.อรอนงค ์ กงัสดาลอ าไพ

 "-----------------------------------" อ.ภญ.นภาพร  ลกัขณา 4/2-404 5018

 "-----------------------------------" อ.ดร.ภญ.มาลินี  ตูจิ้นดา  ศาสตรสิงห์ 4-212 1424

 "-----------------------------------" อ.ดร.ภญ.อจัฉรา  ศรีสดใส 4-212 1424



ผู้ประสานงานหมวดเภสัชกรรมปฏิบัติ อ.ภก.ชัยวฒัน์  ลิม้ประเสริฐ 4/2-404 5035

อาจารยป์ระจ าหมวดเภสชักรรมปฏิบติั อ.ภก.ธนิก  ศรีสารคาม 4/2-404 5018

 "--------------------------------------------" อ.ทนพ.ปฐมพงษ ์ สถาพรพงษ์ 4-214 1467

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.ประยรุภทัร  ไตรรัตน์ 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.ภทัรศรี  มูฮ ามดั 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" อ.ภก.ธนสัม ์ รุจิปิยารัตน์ 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" อ.ภก.อภิสิทธ์ิ  ประวงั 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.ภสัสรา  ไตรชมพชููชนะ 4/2-404 5035

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.ดาลดั  เรืองศิลป์

 "--------------------------------------------" อ.ดร.ภญ.ศศิพร  แดงทองดี

 "--------------------------------------------" อ.ภก.ชาญวิทย ์ ถ่ินจอม 4/2-404 5035

ผู้ประสานงานหมวดบริหารเภสัชกิจ อ.ภญ.พรรณ ี เจษฎาพันธ์ 4-210 1464

อาจารยป์ระจ าหมวดบริหารเภสชักิจ อ.ภก.ประทีป  ติยะปัญจนิตย์ 4-205 1421

 "-----------------------------------------" อ.ดร.ภญ.กุสาวดี  เมลืองนนท์ 4/1-407 4919

 "-----------------------------------------" ผศ.ดร.ภก.ไกรสร  ชยัโรจน์กาญจนา 4-208 1511

 "-----------------------------------------" MISS KERINA  TULL

อาจารยป์ระจ าสถานปฏิบติัการเภสชักรรมชุมชน อ.ภญ.ธิดารัตน์  มานะพฒันเสถียร 4/2 ชั้น1 4983

 "-----------------------------------------------------" อ.ภญ.กญัญณฐัภิญญา  โสภณดิเรกรัตน์ ตึก 12/1 4495

ครูปฏิบติัการ คณะเภสชัศาสตร์ อ.อนุสรา  จงชนะพงศ์ 4-216 4913

 "---------------------------------" อ.ปฐวีณ์กร  เกษโกมล 4-617 1490

อาจารยป์ระจ าศูนยวิ์จยัและพฒันาสมุนไพรฯ อ.ดร.ภญ.ลกัษณา  เจริญใจ 4/1-409 4911

 "------------------------------------------------" ผศ.ดร.จิระพรชยั  สุขเสรี 4/1-409 4911

ครูปฏิบติัการประจ าศูนยวิ์จยัและพฒันา
สมุนไพรฯ

อ.ปฐมภรณ์  ปฐมภาค 4/1-409 4911

 "-------------------------------------------------------" อ.ฟารามี  มะดากะ 4/1-409 4911

ผู้อ านวยการหลักสูตรวทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ

สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์

ดร.ภญ.ปิยนุช  ทองผาสุก

นกัวิทยาศาสตร์ประจ าศูนยวิ์จยัและพฒันา
สมุนไพรฯ

MR.JOSEPH ERIC MASTERSON 1422

 "--------------------------------------------" อ.ภก.เชาวลิต  มณฑล 4/1-409 4911

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.วรวรรณ  สายงาม 4/1-409 4911

 "--------------------------------------------" อ.สุกญัญา  เศรษฐรักษา 4/1-409 4911

 "--------------------------------------------" อ.ตุลย ์ ชูสุทธ์ิ 4/1-409 4911



อาจารยป์ระจ าโรงงานผลิตยาและผลิตภณัฑ์
สมุนไพรฯ

อ.ภญ.สุดา  ดิลกพฒันมงคล ตึก 16 3750/3751

 "--------------------------------------------" อ.ภญ.จิตรดี  ลุประสงค์ ตึก 16 3750/3751

ผู้จัดการประจ าโรงงานผลิตยาและผลิตภณัฑ์

สมุนไพรฯ

อ.ภญ.ณฐวรรธน์  จันคณา ตึก16 3750/3751

เลขาคณบดี อภนิัฐ 1465

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนฝ่ายธุรการ พชัรา สายเสือ 4-204 1422

 "----------------------------------" กาญจนี ราชยม 4-204 1422

 "----------------------------------" วรรณพร อินต๊ะร๊ิด 4-204 1422

 "----------------------------------" มาเลียม รัตน์วฒันชยักุล 4-204 1427

 "----------------------------------" อุไรวรรณ ณรงคห์นู 4-204 1478

 "----------------------------------" กลัยา ค  าดี 4-216 1423

 "----------------------------------" สายสินทร์ เช้ือค  าศรี 4-207 1466

 "----------------------------------" รุ่งกมล  แสงเทศ 4-207 1466

 "----------------------------------" ศรัญญา  กล่ินประดิษฐ์ 4-216 1423

 "----------------------------------" ชูขวญั  วชิรศกัด์ิโสภานะ 4-204 1422

 "----------------------------------" ฤทยัรัตน์  เอ่ียมศรี 4-204 1422

เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ชวลิต  โยธานารถ 4-211 1426

พฒันพงศ ์ แตงมณี 4-211 1426

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ เจษฎา ประสมกิจ 4/2-202 5012

 "--------------------------" สุเทพ ท าคล่อง 4/2-108

 "--------------------------" ศรีไพร กาเหวา 4-617 1490

 "--------------------------" นฤมล  วงษเ์กล้ียง 4/2-200

 "--------------------------" ขวญัชยั  ดอนทองดี 4-211 1429

 "--------------------------" ชาญชยั  สุวรรณละออง 4/2-202 5012

 "--------------------------" ขจร  ทองมาก 1422

 "---------------------------" ลกัขณา  ไป่ทาฟอง 4-218

 "---------------------------" บุญไทย  โกศานุวงศ์ 4-211 1429

 "---------------------------" มณีทิพย ์ พนัสี ร้านยา 1508

 "---------------------------" กจิตสาน  มาเจริญ ตึก 12/1 4495

แม่บา้นประจ าคณะ แพว  นิคงรัมย์ 4-204 1422

เจา้หนา้ท่ีประจ าโรงงานผลิตยาสมุนไพร กนกกุล  เกษมสนัต ์ณ อยธุยา ตึก 16 3750

 "--------------------------------------------" จิรกานต ์ เสียงล ้า ตึก 16 3750

 "--------------------------------------------" สุมิตรา  ส าเนา ตึก 16 3750



 "--------------------------------------------" สุภารัตน์  คติวานิช ตึก 16 3750

 "--------------------------------------------" ลุกมาน  สือรี ตึก 16 3750

 "--------------------------------------------" สินีนาท  เช้ือกลางใหญ่ ตึก 16 3750

โทรสาร 1403

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก 4-304 1430

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร 4-310 1491

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม 4-315A 1514

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อรนันท์ พรหมมาโน 4-310 1491

หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์ ดร.สัณห์สิรี  เมอืงมาลย์

ผู้ช่วยคณบด/ีหัวหน้าห้องปฏิบัติการคณะเทคนิค

การแพทย์

ดร.จิราภรณ์ เกตุดี 4-308 1432

อาจารยป์ระจ า อ.นิภาพร เทวาวงค์ 4-306 1477

ดร.กนัทิมา ชูแสง 4-313 1457

อ.บาจรีย ์จนัทราภาณุกร 4-313 1457

รศ.ดร.วิมล ชอบช่ืนชม 4-315A 1514

รศ.ดร.สิริมา กิจวฒันชยั 4-314 1517

ผศ.พิศิษฐ์ นามจนัทรา 4-313 1457

ดร.ปรียาภรณ์  โมนะตระกูล 4-308 1432

ดร.เฟ่ืองฉตัร จรินทร์ธนนัต์ 4-309 1434

ผศ..องัสนา โยธินารักษ์ 4-308 1432

รศ.ดร.กญัญนนัทน์  กฤษศิริวฒิุนนัท์ 4-313 1457

ดร.สุวรรณา  ตระกูลสมบูรณ์ 4-313 1457

ดร.อรอุมา  ญาณพาณิชย์

รศ.พรศรี  ตนัตินิติ 4-309 1434

อ.ปัญชลี  จา้งประเสริฐ 4-309 1434

ผศ.ดร.พรรณนภา  เภาทอง 4-309 1434

ดร.แจนจุรีย ์ เนตรสวา่ง 4-308 1432

อ.เฉลิมพล  แกว้ใจ 4-314 1516

ดร.กิตติศกัด์ิ  แถวนาชม 4-314 1517

อ.ศิริพร  โควบุตร 4-307 1433

อ.เครือวลัย ์คุม้ครอง 4-314 1517

อ.อญัชลี  ตน้สมบูรณ์ 4-307 1433

อ.อดุลย ์บุญเฉลิมชยั 4-307 1433

อ.อุษณี  ทรัพยเ์จริญกุล 4-307 1433



อ.สุพตัรา วฒันสาธิตอาภา 4-306 1477

อ.สุดาภรณ์  เก่งการ 4-306 1477

อ.ปราณีรัตน์  แสงเกษตรชยั 4-307 1433

อ.จตุรวฒัน์  ปวีณวงศช์ยั 4-314 1516

4-314 1516

อ.วรางคณา เล็กตระกูล 4-306 1477

ดร.อภิชยั  ศรีเพียร

เลขานุการคณะ เครือวลัย ์ คุม้ครอง 4-308 1432

เจา้หนา้ท่ีธุรการ พรพรรณ  แกว้สอาด 4-303 1437

สุภาภรณ์ หงษย์นต์ " 1437

วริศรา  ดว้งนคร " 1451

วนิดา  วงษาเวียง " 1451

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ เอกพล  คงวารี 4-316 1515

ลญัชกร  แดงเขียว " 1515

นุชจรีย ์ พุม่พวง " 1515

วิไล แกว้พร้อม 4-317 1438

จกักฤษ  อรรถวิเชียร 4-317 1438

ลมูล  พรมศิริ 4-317 1438

สุรียรั์ตน์  ฉิมพาลี 4-317 1438

พร้ิง กล่อมเกลา 4/2-300 5058

สุชาติ  รอดรัตน์ " 5058

กฤกช  อยูย่งศิลป์ " 5058

โทรสาร 1451

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.อ าภาพร นามวงศ์พรหม 4-408 1440

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ผศ.ดร.รัชนี  นามจันทรา 4-408 1441

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.น า้อ้อย ภกัดีวงศ์ 4-408 1487/1445

ผู้ช่วยคณบดี อ.ศุภรัตน์ แป้นโพธ์ิกลาง 4-408 1441

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวเิทศสัมพันธ์ ดร.ทวิาพร  พงษ์มารุทยั 4/2-401 5062

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ

อ.ปราณ ีทดัศรี 1441

หัวหน้าหมวดวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ อ.แสงรว ี มณศีรี 4-408 1487/1445

อาจารยป์ระจ า 4-407 1488

อ.อรทยั เหรียญทิพยะสกุล



หวัหนา้หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี/หวัหนา้หมวด
การพยาบาลพ้ืนฐานและเสริมการพยาบาล

4-407 1488

หวัหนา้หมวดวิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก อ.นงนภสั วิสุทธิ

หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑติ ผศ.ดร.วมิลรัตน์  บุญเสถียร

กนกวรรณ  ฉนัทนะมงคล 4-407 1488

อ.มนพร ชาติช านิ 4-401

อ.นวรัตน์  โกมลวิภาต 4-408 1487/1445

อ.อชัฌาณฐั  วงัโสม 4-408 1487/1445

อ.วิลาวลัย ์ อุดมการเกษตร 4-408 1487/1445

อ.แสงรวี  มณีศรี 4-408 1487/1445

อ.นิธิดา  ธารีเพียร 4-408 1487/1445

อ.อรชร  บุติพนัดา 4-408 1487/1445

อ.อาทิตยา  สุวรรณ์ 4-408 1487/1445

อ.พวงพิศ  ชนะมณี 4-406 1449

อ.อารมณ์  ทองสนัติ 4-408 1487/1445

อ.นนัธิดา  พนัธุศาสตร์ 4-408 1487/1445

อ.นิภาดา  ธารีเพียร 4-408 1487/1445

อ.อุษา  วงษอ์นนัต์ 4-408 1487/1445

อ.ณฐัพล  ยวุนิช 4-408 1487/1445

อ.ศิรกาญจน์  ฉนัทเฉลิมพงศ์ 4-408 1487/1445

ดร.สุภางคพิ์มพ ์ รัตตสมัพนัธ์ 4-407 1488

ร.ต.อ.หญิง ปาริชาติ เทวพิทกัษ์ 4-408 1487/1445

อาจารยป์ระจ า อ.มยรัุตน์ รักเกียรต์ิ 4-408 1487/1445

ผศ.ดร.วารินทร์  บินโฮเซ็น

อ.ดวงพร ผาสุวรรณ 4-408 1487/1445

อ.ศศิพินทุ ์ศุภมนตรี 4-408 1487/1445

อ.ภทัรวดี ผลโภค 4-408 1487/1445

อ.มาณี  จนัทร์โสภา 4-408 1487/1445

ผศ.ดร.เกศรา  เสนงาม 4-408 1487/1445

อ.สุทธดา  ตั้งอยูดี่ 4-408 1487/1445

อ.เยาวนารถ  เจริญสตัยธรรม 4-408 1487/1445

อ.บวัแกว้  ใจดีเจริญ 4-408 1487/1445

อ.ธญัญารัตน์  กุลณีจิตตเ์มธี 4-408 1487/1445



รศ.ดร.วลยัพร  นนัทศ์ุภวฒัน์

ผศ.ดร.นิภา  กิมสูงเนิน

หัวหน้าหมวดวชิาการพยาบาลชุมชนและจิตเวช ยุภาพร  นาคกลิง้ 4-408 1487/1445

International Coordinator 4/2-401 5062

หวัหนา้หมวดพยาบาลบณัฑิต (ทวิภาษา) อ.วชัรินทร์ วฒิุรณฤทธ์ิ 4-408 1487/1445

อ.โกสุม เศรษฐาวงศ์ 4-408 1487/1445

ร.อ.หญิง สุธาสินี  ศรีนุ่น 4-408 1487/1445

อ.ราตรี  ทองอยู่ 4-408 1487/1445

อ.พรพรรณ  สุดใจ 4-408 1487/1445

อ.ผ่องพรรณ  ธนา 4-407 1488

อ.ณฐัวรา  เช้ือหมอ 4-408 1487/1445

อ.ยภุาพร  นาคกล้ิง 4-408 1487/1445

เจา้หนา้ท่ี วาสนา บุญมี 4-408 1489

ลกัษณา  ยนืยงวนิชกิจ 4-408 1489

มารศรี  ยกเต็ง 4-408 1489

ส าราญ แทนหอม 4-406 1449

สุนิสา  โลแมกซ์ 4-408 1443

พงศธร  ภาวะบุตร 4/2-401 5062

โทรสาร 1493

คณบดีคณะกายภาพบ าบัด ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ 4-505 1450

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.อรพินท์ จิตตวสุิทธิกุล 4-505 1483

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ดร.บุศรา ชินสงคราม 4-505 1500

รองคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษา ดร.สุทศิา ปลืม้ปิติวริิยะเวช 4-505 1483

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและการจัดการความรู้ ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง

เลขานุการคณะ อ.อารีวรรณ  อินทมานนท์ 4-505 1500

อาจารยป์ระจ า อ.กลัยา กอ้งวฒันากุล(ลาศึกษาต่อ) 4-505

             “ อ.ช่อผกา ด ารงไทย 4-505 ลาศึกษา

             “ อ.สมศกัด์ิ เงินสุทธิวรกุล " 1483

             “ อ.ณฎัฐิกา นาคเพชร(ลาศึกษาต่อ) "

             “ อ.ศรัญํู หรูปานวงษ์ "

             “  (ลาศึกษาต่อ) "

             “ อ.กิติมา รงคส์วสัด์ิ(ลาศึกษาต่อ) "

             “ อ.วราสินี บุญประเสริฐ (ลาศึกษาต่อ) "



                  “ อ.ศิริพร วงคส์ายญาติ(ลาศึกษาต่อ) “ 1500

                  “ อ.โชติกา ลกัษณะพกุก์ “ 1500

                  “                    อ.ทิวา โกศล “ 1483

                  “ อ.ณฐักาญจน์ แกว้ค  า “ 1500

                  “ อ.สาคร บุญลา “ 1483

                  “ อ.จุฑามาศ ดอกแกว้ “ 1500

                  “ อ.จิรพิมล  ด ารงเช้ือ “ 1483

                  “ อ.วิราภรณ์ ทะสงัขาร์ “ 1500

                  “ อ.รัตติยา สมบติัทวีกุล “ 1483

   “ อ.กีรติ สายมณี “ 1500

อ.สมชนก หงษท์อง

เจา้หนา้ท่ีธุรการ กญัจิรา สงัฆฤทธ์ิ “ 1453

“ สิริกาญจนา รุ่งเรือง “ 1453

           “ “ 1453

            “ จนัทนา อดิสรณกุล “ 1453

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ พฒันศกัด์ิ วงษท์องทิว “ 1453

คลินิกกายภาพ 9.00-16.00 เปิดบริการ 4-101 1455

โทรสาร 1481

วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก

อธิการวทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก ศ.ดร.กฤษณา  ไกรสินธ์ุ 4/2-802 5155

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ยุพา เต็งวฒันโชติ 4/2-807 5165

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ รศ.ดร. นงพร  โตวฒันะ 4/2-809 5167

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา/หัวหน้า

หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา

ผศ.ดร.ประสาน ตั้งยนืยงวฒันา 4/2-808 5166

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ละลิตา  จุลศิริ 4/2-807 5165

ผูช่้วยคณบดี ดร.ฐาปนวรรณ  นาสมยนต์ 4/2-809 5158

ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนพัฒนา รศ.ดร.พิมล  เรียนวฒันา

อาจารยป์ระจ าและเลขานุการคณะ อ.ภาวิณี เส็งสนัต์ 4/2-808 5166

4/2-828 5140

หวัหนา้หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต อ.วฒันา ชยธวชั 4/2-823 5144

อาจารยป์ระจ า อ.ณมานพ แกว้กลา้ 4/2-823 5145

รศ.ดร.กฤษณา  ภูตะคาม

ผศ.ดร.รตนพร  ศุภลกัษณ์นารี 4/2-828 5142

อ.รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ 4/2-823 5149



อ.ทศันีย ์เนินปลอด 4/2-822 5153

อ.ณิราวรรณ์  กิจประไพอ าพล 4/2-823 5147

อ.ยพุาภรณ์ ส าเภาพนัธ์ 4/2-823 5148

อ.ศุภกิตต์ิ  พิสิษฐ์ไพบูลย์

อ.มลัลิกา พงษส์ถิตย์

อ.ราตรี สนัติวงศ์

อ.วาลุกา  พลายงาม

ผูช่้วยอาจารย์ นภา  บุญมา 4/2-823 5146

หน.ห้องปฏิบติัการ อรพินท ์ศรีสกุล 4/1-202 4891

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ เอก วาสิกศิริ 4/1-208 4896

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ อนวฒัน์  แซ่อ้ึง 4/1-202 4896

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบติัการ นิภา  วงษพ์ฒุ 4/2-806 5161

เจา้หนา้ท่ีธุรการ เพชรเจริญ วิภามณีโรจน์ 4/2-806 5163

เจา้หนา้ท่ีธุรการหลกัสูตรปริญญาโท พรพรรณ  ร่วมทรัพย์ 4/2-806 5162

เจา้หนา้ท่ีธุรการ วิภาวดี  จรูญโรจน์ ณ อยธุยา

เจา้หนา้ท่ีธุรการ วฒันา บุญพานิช 4/2-806 5164

เจา้หนา้ท่ีธุรการ ดารณี อิทธิยาภรณ์ 4/2-806 5164

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นดัดา  อร่ามวิทย์ 4/2-806 5161

เจา้หนา้ท่ีพสัดุคณะฯ จนัทนา ชูช่วย 4/2-806 5164

คลินิกการแพทยแ์ผนไทย 12 4407

ศูนยค์วามงาม Bueaty Center 12 4405

คลินิกจ่ายยาสมุนไพร 12 4406

ประชาสมัพนัธ์ 12 4406

คลินิกการแพทยท์างเลือก 4-102 1519

โทรสาร 5160

คณบดีวทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธรรมศักดิ์รุจิระยรรยง 5-235 3222

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ดร.สถาพร  ค าหอม " 3225

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร " 3226

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จตุพล  ศรีวลิาศ " 3224

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ ดร.พิพัฒน์พงศ์  วฒันวนัยู " 3227

ผู้ช่วยคณบดี ดร.อาภา  หวงัเกียรติ 3228

เลขานุการวิทยาลยั " 3228

เจา้หนา้ท่ีธุรการฝ่ายวิชาการ วาสนา อู่เงิน " 3229

เจา้หนา้ท่ีธุรการฝ่ายบริหาร สุณี ล้ีวิริยะไพฑูรย์ " 3223



เจา้หนา้ท่ีธุรการฝ่ายกิจการ อุษา สุขพิพฒัน์ " 3221

โทรสาร 5-235 3403

โทรศพัทส์ายตรง+โทรสาร " 02-5339472

หวัหนา้ศูนยบ์ริการวิศวกรรม อ.สุเทพ  ชาญณรงค์ 3367

เจา้หนา้ท่ีหน่วยฝึกฝีมือช่างเบ้ืองตน้ 5-453 3367

“----------------------------------------“ สมชาย  สอนตน 5-116 3353

“----------------------------------------“ เฉล่ีย  ชาวนา 5-116 3367

“----------------------------------------“ 5-155 3367

“----------------------------------------“ อ.นพพร  พินิจทรัพย์ 5-155 3353

“----------------------------------------“ อ.ไชยรัช  เมฆแกว้ 5-155 3367

“----------------------------------------“ อ.ณฐัพงษ ์ ผนิดา 5-155 3367

“----------------------------------------“ อ.แมน้เทพ  เจริญพานทอง 5-155 3367

หัวหน้าสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า ดร.ไพศาล  งามจรรยาภรณ์ 5-210 3239

อาจารยป์ระจ า รศ.วรศกัด์ิ  นิรัคฆนาภรณ์ " 3241

อ.โสภณ ชยักรณ์กิจ " 3237

อ.สราวธุ จนัทร์ผง " 3238

อ.ฐานิสร์ นุชเครือ " 3569

รศ.ดร.อดิรักษ ์กาญจนหฤทยั " 3234

อ.อาภากร เกษมสุวรรณ " 3569

อ.สมชาย ปุญญนิรันดร์ " 3237

ดร.สมบูรณ์  ศุขศาตร 5-235

อ.กิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัน์พรชยั 5-210 3233

ผศ.ดร.รัชชยั  แสงอุดม “ 3238

ดร.สุพฒันา  นิรัคฆนาภรณ์ 5-218 3241

รศ.มนูญ พว่งพลู " 3236

อ.เอกชยั  มุจจลินทวิ์มุติ " 3236

รศ.ดร.โอภาส จุฑาเทพ " 3235

อ.พรเทพ บุญยเนตร 5-222 3240

อ.ประภาส ภูมิศกัด์ิ " 3240

อ.ภูมินทร์  ขวฐัมุนี 5-220

เจา้หนา้ท่ีธุรการ เมทิกา ทิพยสุ์ขุม " 3232

หัวหน้าสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ดวงอาทิตย ์ศรีมูล 5-350 3279

อาจารยป์ระจ า อ.ชนินท ์วงษใ์หญ่ “ 3283

อ.เอนก กนกอภิวฒัน์ “ 3282



อ.สกุล หิรัญเดช 5-310 3273

อ.จิรวฒิุ สินธุวณิชเศรษฐ์ “ 3274

อ.สมหมาย บวัแยม้แสง “ 3275

ดร.สุวรรณ  จนัทร์อินทร์ “ 3273

อ.พหล สมบูรณ์ธรรม 5-350 3280

อ.สุเมธี เกียรติเฉลิมคุณ 5-310 3271

อ.อภิรักษ ์ภกัดีวงษ์ “ 3271

ดร.อรรจ ์โกญจนาท “ 3272

ผศ.ดร.รง  ภู่พวงไพโรจน์ “ 3272

อ.จตุพล  ศรีวิลาศ “ 3271

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ จรินทร์ เทือกแถว 5-320 3276

เจา้หนา้ท่ีธุรการ สินีนาถ จุมวงษ์ 5-310 3270

สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล ดร.อาภากร วฒันะ 5-230 3262

อาจารยป์ระจ า รศ.ดร.พินิจ งามสม " 3258

ผศ.ญาณวฒิุ สุพิชญางกูร 5-114

ดร.วรุตม ์เอมอุดม 5-231/1 3267

อ.สุวฒัน์ พิพิธวนิชธรรม 5-232 3265

ดร.พนัธ์ศกัด์ิ  ไทยสิทธิ 5-211 3351

อ.ชนฎัตา สินธนพงศ์ 5-211 3351

อ.นวพร กุญชรจนัทร์ 5-230 3266

อ.วรีรัตนื  ลายทอง “ 3261

“ 3260

อ.ปนดัดา  แสงแกว้ “ 3258

ดร.วรรณี  เอกศิลป์ “ 3261

อ.จตุพร  สถากุลเจริญ “ 3261

อ.พงษศิ์ลป์  แกว้รัตนศรีโพธ์ิ 5-239

อ.เอกณรงค ์ ใจยงค์ 5-240

อ.มณฑา สิงหเสนี 5-230 3266

เจา้หนา้ท่ีธุรการ ศิริลกัษณ์ โลทะกะ 5-230 3257

หัวหน้าสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ ผศ.ดร.ธนวรรณ อศัวไพบูลย์ 5-134 3264

อาจารยป์ระจ า อ.สมพร พรหมดวง 5-111

ผศ.สินี สุขกรมใส

ดร.พิษณุ มนสัปิติ 5-231 3263

อ.สายสุนีย ์พงษพ์ฒันศึกษา 5-232 3265



อ.ต่อศกัด์ิ อุทยัไขฟ้า 5-111

ผศ.ดร.เพียงจนัทร์ จริงจิตร 5-230 3259

อ.พรรคพงษ ์แก่นณรงค์ " 3255

5-231

อ.ศิลปชยั วฒันเสย 5-230 3264

เจา้หนา้ท่ีธุรการ วรรณา ลิขิตบรรณกร " 3256

หน.สาขาวชิาวศิวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ดร.รพี อุชชิน studioB 5-106 3352

อาจารยป์ระจ า อ.สุดารัตน์  ใจเขียนดี 5-241 3352

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นฤมล จนัทร์ฉาย 3352

หัวหน้าภาคสาขาวศิวกรรมโยธา ผศ.วิศิษฐ์ อยูย่งวฒันา 5-451 3300

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.พิชญา เผือกขาว “ 3301

รศ.กีรติ ลีวจันกุล " 3310

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ " 3373

ดร.พิสิทธ์ิ ขนัติวฒันกุล " 3311

ดร.ธรรมนูญ สุส าเภา " 3308

ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร " 3303

ผศ.ดร.วินยั อวยพรประเสริฐ " 3302

ผศ.ดร.นเรฎฐ์ พนัธราธร 1 5904

อ.ชยัศกัด์ิ สุวรรณศิลปกิจ 5-451 3324

รศ.วิสูตร จิระด าเกิง " 3304

ผอ.หลกัสูตร ป.โท/ป.เอก ผศ.ดร.องัคณา พนัธุ์หล่อ " 3323

รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ รุจิระยรรยง " 3306

อ.รักชาติ  แสงวงศ์ " 3313

ดร.ปิยะ พลูสวสัด์ิ (ลาพกั) " 3673

ผศ.สมศกัด์ิ เอ้ืออชัฌาสยั " 3314

" 3319

อ.นิพนธ์ จงพิทกัษศี์ล " 3309

" 3320

อ.เกรียงไกร ศิริภานุเสถียร " 3322

ดร.เกียรติศกัด์ิ สหะศกัด์ิมนตรี " 3312

ผศ.ประเสริฐ  ศิรินรานนัตร์ “ 3307

อาจารยพิ์เศษ 1 " 3305

อาจารยพิ์เศษ 2 “ 3315



ครูปฏิบติัการ นพพร แสงสุวรรณ " 3317

สุภชยั อิศรางกูร ณ อยธุยา " 3321

พิสาน หุ่นทรัพย์ 5-111

Shop-โยธา สุธี ศุขะบุตร

Shop-โยธา ธนภทัร ฉตัรกุล Shop cen

เจา้หนา้ท่ีธุรการ รังสรรค ์ชาวนา " 3297

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นนัทนชั ภาสบุตร " 3298

หัวหน้าสาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ดร.ศิริพร ศรีพิบูลย์ 5-431 3342

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.สมพงษ ์หิรัญมาศสุวรรณ “ 3348

ผศ.ดร.เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ “ 3343

ดร.ลาวลัย ์วิจารณ์ “ 3346

ดร.เจริญวิชญ ์หาญแกว้ " 3341

อ.มณภร ก้ีประเสริฐทรัพย์ “ 3345

อ.อาภา หวงัเกียรติ " 3350

ดร.ชนินทร รัตตสมัพนัธ์ " 3344

อ.แอนจิรา  เจริญวงศ์ 5-434 3349

เจา้หนา้ท่ีธุรการ รัชนี เมาะซงั 5-431 3347

หัวหน้าสาขาวศิวกรรมเคมแีละวสัดุ ผศ.กนกพร อนนัตช่ื์นสุข 5-410 3332

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.ศิริกุล จนัทร์สวา่ง " 3331

ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย์ " 3338

ผศ.พชัรี ค  าธิตา " 3336

ดร.สถาพร  ค  าหอม “ 3333

ผศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี " 3330

อาจารยพิ์เศษ 3337

ครูปฏิบติัการ ประพล กงสิน 5-411 3339

เจา้หนา้ท่ีธุรการ สุกญัญา ชาวนา 5-410 3334

โทรสาร 3335

หวัหนา้ภาควิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม รศ.สมาน  เสนงาม

สาขาวศิวกรรมยานยนต์(ด้านหลังอาคาร 5)

Shop-ยานยนต ์ชั้น 1 ประไพ  ม่วงกลาง 3365

Shop-ยานยนต ์ชั้น 2 ผศ.รักชาติ  แสงวงศ์ 3362

Shop-ยานยนต ์ชั้น 2 ผศ.ตอ้งจิตร  สุทธิศรีปก 3363

Shop-ยานยนต ์ชั้น 2 อ.ชาญวิทย ์ วงศรั์ตนพรกูล 3363

Shop-ยานยนต ์ชั้น 2 พิทกัษ ์ วิชุมา 3365



อาจารยป์ระจ า อ.วชัระ  ลอยสมุทร

            “  อ.อภิวฒัน์  สูยะโพธ 3265

สาขาเทคโนโลยรีะบบราง

หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาเทค

โนโลยระบบราง ภาควชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

ดร.นิพนธ์  จงพิทกัษ์ศีล 087-1007103

คณะวศิวกรรมชีวการแพทย์

คณบดี รศ.นันทชัย  ทองแป้น 1428

รองคณบดีฝ่ายวจิัยนวตักรรมและวเิทศสัมพันธ์ ดร.ส่ือจิตต์ เพชร์ประสาน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

การศึกษา

ผศ.ปรียา  อนุพงษ์องอาจ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบิการวชิาการ อ.อนันตศักดิ์  วงศ์ก าแหง

อาจารย์ประจ า ผศ.ยุทธนา  ปิติธีรภาพ

เลขานุการคณะ อ.รัชนี  เสาร์สุวรรณ์ 1506

เจา้หนา้ท่ี นงเยาว ์พุม่ประเสริฐ " 3200

สุภาวิตา  ตรุยานนท์ 3201

คณบดี RSU  CYBER  UNIVERSITY ผช.ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน 5-236 3244

เลขานุการ ณฐัฐิญา สุดชานงั " 3245

เจา้หนา้ท่ี การุณ ทองชิด " 3242

โทรสาร 3243

ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สิน

ทางปัญญา

ศศิธร ปังศิริกุล 5-334 3204

เจ้าหน้าที่ รัตติยากรณ์  เพ็ชรเพ็ง 3203

เจา้หนา้ท่ี กฤษณะ  เลิศเกษตรวิทยา “ 3202

วทิยาลัยนวตักรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ 

และอาหาร

อธิการ ศ.ดร.พงษศ์กัด์ิ  องักสิทธ์ิ 5/1 ชั้น 3 3431

รองอธิการฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อ.พีระพงศ ์ สาคริก " 3431

ผู้อ านวยการศูนย์บริการทางวชิาการ อ.วชัระ ลอยสมุทร 5-237 3205



รองอธิการฝ่ายวชิาการและวจิัย รศ.ดร.ไพบูลย ์ กวินเลิศวฒันา " 3434

คณะนวตักรรมเกษตร

 คณบดีคณะนวตักรรมเกษตร รศ.ดร.ดวงพร  สุวรรณกุล 5/1 ชั้น 3 3428

รองคณบดี ดร.จงกล จงวิไลเกษม

อาจารย์ประจ า อ.สุเทพ  ชูช่วย 5/1 ชั้น 4 3441

            " ดร.วีระศกัด์ิ  พิทกัษศ์ฤงคาร " 3441

            " อ.มนญัญา  ปัญญาธีระ " 3441

            " ดร.ธนวรรธน์  บ  ารุงเศรษฐพงษ์ " 3441

เลขานุการ คณะนวตักรรมเกษตร สิทธา  เศรษธสิทธ์ิปรีดา 5/1 ชั้น 3 3434

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ

 คณบดีคณะเทคโนโลยชีีวภาพ ดร.ก าไล  เลาหพฒันาเลิศ 5/1 ชั้น 3 3427

รองคณบดี ผศ.นนัทนิตย ์คงวนั 5/1 ชั้น 4 3435

อาจารย์ประจ า อ.ธนชัยา  เกณฑข์ุนทด " 3438

           " ผศ.ดร.พรพิมล เกียรติภาพนัธ์ " 3438

           " ดร.ณฐัยา  ศรีสวสัด์ิ " 3438

เลขานุการ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ ณภทัร์วรัญญ ์ พนัธ์นิกร 5/1 ชั้น 3 3432

คณะเทคโนโลยอีาหาร

 คณบดีคณะเทคโนโลยอีาหาร ผศ.ดร.วราพร ลกัษณลมา้ย 5/1 ชั้น 3 3429

รองคณบดี ผศ.เบญ็จรัก วายภุาพ 5/1 ชั้น 4 3436

อาจารย์ประจ า ผศ.วนิดา โอศิริพนัธุ์ " 3439

         " รศ.ยพุกนิษฐ์ พว่งวีระกุล " 3340

          " ผศ.ก่ิงกมล ลีลาจารุวรรณ " 3439

          " ดร.ชิตสุดา ชยัศกัดานุกูล " 3440

เลขานุการ คณะเทคโนโลยอีาหาร สุมาลี  ทองดีเรียน 5/1 ชั้น 3 3433

นักวจิัยประจ า คณะเทคเทคโนโลยอีาหาร นฤมล  ลอยแกว้ 5/1 ชั้น 4 3443

ศูนย์วจิัยและบริการวชิาการ

รศ.ดร.ดวงพร  สุวรรณกุล 5/1 ชั้น 4 3442

วาสนา  กลา้หาญ " 3443

นักวชิาการเกษตร 5/1 ช้ัน 5 3444

ส านกังานเลขานุการวิทยาลยัฯ

เลขานุการวิทยาลยั  ผศ.วนิดา โอศิริพนัธุ์(อ.ณฐั  เทพหตัถี 
ลาศึกษา)

5/1 ชั้น 3 3424

รองเลขานุการวิทยาลยั อ.อธิป  บุญศิริวิทย์ " 3426



ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวเิทศ

สัมพันธ์

ผศ.ศศิรินทร์  แลบัว 5/1 ช้ัน 4 3437

เลขานุการอธิการ สุปราณี  มิระสิงห์ 5/1 ชั้น 3 3431

เจา้หนา้ท่ีธุรการ สมณะ  สุภาภรณ์ " 3434

            " ณฎัฐ์  เกศมุกดา " 3431
ห้องปฏิบติัการกลาง
ผูช่้วยอาจารย ์ห้องปฏิบติัการเคมี ประภาพรรณ  วงษป์าน 5-150 3219

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการจุลชีววิทยา เฉลิมศรี ส าเร็จผล 5-250 3220

โรงงานตน้แบบ วิทยาลยัฯ

หวัหนา้โรงงานตน้แบบ อ.ธฤต  อภิสิทธิวงศ์ อาคาร 4/3 3425/1259

เจา้หนา้ท่ีช่างประจ าโรงงานตน้แบบ นรินทร์  สงคท์อง " 1259

แม่บา้นประจ าโรงงานตน้แบบ พรชยั  บานช่ืน " 1260

โทรสาร 3430

คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ รศ.พิศประไพ สาระศาลิน 8-505/3 3625

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สุเทพ โลหะจรูญ 8-505/2 3626

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ อ.บัณฑติ  เนียมทรัพย์ 8-505/7 3629

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.อนุพงศ์  สุทธะลักษณ์ 8-505/4 3627

รองคณบดีฝ่ายวจิัยและพัฒนา อ.สุชีพ  กรรณสูต 8-505 3630

ผู้ช่วยคณบดี อ.คงรัฐ  สุนทรโรจน์พัฒนา 8-315 3583

ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาโท อ.เพิม่ศักดิ์  สุวรรณทตั 8-209 3573

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร อ.เดวิด / 8-215

เจา้หนา้ท่ีประจ าหลกัสูตร ภาษพงษ์ 8-213 3571

หน.หมวดวชิาพืน้ฐาน อ.พจมาน ธารณเจษฏา 8-805/1 3595

อาจารยป์ระจ า อ.โลจนา มะโนทยั 8-805/1 3595

อาจารยป์ระจ า อ.ดนยา เช่ียววฒักี 8-904 3599

อาจารยป์ระจ า อ.นิพล สมานมิตร 8-805/1 3595

อาจารยป์ระจ า อ.อนุพงศ ์ สุทธะลกัษณ์ 8-805/1 3595

อาจารยป์ระจ า อ.สุริยา  ศรีสุภาพ 8-805/1 3595

อาจารยป์ระจ า อ.อจัฉรา  นาคลดา 8-805/1 3595

อาจารยป์ระจ า อ.วสนัต ์ยอดอ่ิม 8-904 3599

หน.สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธ์ิ 5-242 3249

อาจารยป์ระจ า อ.เกียรติศกัด์ิ  วนัจรารัตต์ 5-253 3251

ผูช่้วยอาจารย์ อ.อนนัตกิ์ตต์ิ  จนัทร์ไกร 5-252 3246

“ 3433            " สายฝน ท าคล่อง



ผูช่้วยอาจารย์ อ.พิสิษฐ์  โพธ์ิแกว้ 5-253 3251

อาจารยป์ระจ า อ.สุขเกษม  อุยโต 5-242 3248

ผูช่้วยอาจารย์ อ.พิพฒัน์  ล้ิมประไพพงษ์ 5-252 3246

อาจารยป์ระจ า ดร.วราวรรณ  สุวรรณผาติ 5-253 3250

อาจารยป์ระจ า อ.อ าพรรณี 5-252 3246

หน.สาขาวชิาออกแบบภายใน อ.เกรียงศักดิ์  สุวรรณบูล 8-502

อาจารยป์ระจ า อ.ถวลัย ์ วงษส์วรรค์ 8-502

อาจารยป์ระจ า อ.พิสุทธ์ิ  พรรคอนนัต์ 8-311

อาจารยป์ระจ า อ.สญัญา  สุขพลู 8-312

อาจารยป์ระจ า อ.สราวธุ  ศรีทอง 8-502

อาจารยป์ระจ า 8-502

อาจารยป์ระจ า อ.วิรุจน์  ไทยแช่ม 8-502

อาจารยป์ระจ า อ.ณฐัพงศ์ 8-502

อาจารยป์ระจ า อ.อริยธ์ชั 8-502

อาจารยป์ระจ า อ.อรรถกฤษณ์ 8-502

ผูช่้วยอาจารยป์ระจ า อ.มาริษา 8-502

อาจารยป์ระจ า อ.ไพลิน  โภคทวี 8-502

หน.สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ อ.วชัิย  เมฆเกิดชู 8-315 3583

อาจารยป์ระจ า อ.เอกชยั 8-316 3587

อาจารยป์ระจ า อ.วิษณุนาท 8-316 3587

อาจารยป์ระจ า อ.ชนกมณฐ์ 8-315 3583

อาจารยป์ระจ า อ.ชินภศัร์  กนัตะบุตร 8-316 3587

อาจารยป์ระจ า อ.สุเทพ  โลหะจรูญ 8-315 3583

อาจารยป์ระจ า อ.บ ารุง  อิศรกุล 8-315 3583

อาจารยป์ระจ า อ.เพ่ิมศกัด์ิ  สุวรรณทตั 8-316 3587

อาจารยป์ระจ า อ.สิรดา  ศรีแกว้ 8-316 3587

หน.สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตฯ ผศ.กิติสาร  วาณชิยานนท์ 8-806 3575

อาจารยป์ระจ า ผศ.พชัรี  รัตนพนัธุ์ 8-804 3575

อาจารยป์ระจ า อ.วรวรรณ  โอริส 8-806 3575

อาจารยป์ระจ า ผศ.วชัรินทร์  จรุงจิตสุนทร 8-806 3575

อาจารยป์ระจ า อ.วชัรี  ศรีวิชยั 8-806 3575

อาจารยป์ระจ า อ.เขต 8-806 3575

อาจารยป์ระจ า อ.กิตติวฒัน์  โลหะการ 8-804 3575

อาจารยป์ระจ า อ.ศิริเพญ็  ธนานนัทกิจ shop 1



อาจารยป์ระจ า อ.สุภาวดี shop 2

อาจารยป์ระจ า ดนุ  ภู่มาลี

เจา้หนา้ท่ี วิชาญ  คงศิริ shop 2

เจา้หนา้ท่ี สมชาย ม่วงกลาง shop 2

เจา้หนา้ท่ี ไพฑูลย ์ เข็มกลดั shop 1

หน.สาขาวชิาแฟช่ันดีไซน์ อ.ลลิตา  สีมนัตร 8-902 3597

อาจารยป์ระจ า อ.สุปรียา  สุธรรมธารีกุล 8-902/5

อาจารยป์ระจ า อ.บุญญาณิศา  ตนัติพิบูลย์ 8-902/2 3596

อาจารยป์ระจ า อ.ลลิตา 8-902/1 3597

อาจารยป์ระจ า อ.อนญัญาลลัน์  วฒันะนุพงษ์ 8-902/1 3597

อาจารยป์ระจ า อ.ศิรวีร์ ศุกรวรรณ 8-902/2 3596

ผูช่้วยอาจารย์ อ.ลดัดาวลัย ์สารพฒัน์ 8-902/2 3596

เลขานุการคณะ นางชฏารัตน์ บุญถนอม 8-505 3631

เจา้หนา้ท่ีธุการ น.ส.ทศันีย ์บูรณจารุพนัธุ์ 8-505 3631

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นางวรนุช  เจริญชยัพรสิน 8-505 3639

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นายลอย  บุญจนัทร์ 8-505 3634

เจา้หนา้ท่ีธุรการ อุรพี 8-805 3631

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นางนุชรัช  พระมุนี 3639

เจา้หนา้ท่ีประจ าหอศิลป์รังสิต นายฉลอ เสียสูงเนิน 8-505 3639

โทรสาร 3567

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ 8-402/1 3604

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ผศ.สุวชิา  เบจพร 8-402/4 3607

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.อามาล  ภ.ฉิมวไิลทรัพย์ 8-402/4 3607

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.กรพงศ์  กรรณสูต 8-402/5 3615

ผู้อ านวยการศูนย์บริการวชิาการคณะฯ อ.รังสิต  เจียมปัญญา 8-402/2 3605

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พีรพงศ์  กุลธรรมโยธิน 8-402/4 3607

หัวหน้าหลักสูตรนวตักรรมการออกแบบ อ.มลัลิกา  จงศิริ 8-604

หัวหน้าหลักสูตร M.Arch ( CAAD ) ผศ.ดร.วลัยภรณ์  นาคพันธ์ุ 8-501/2

อาจารยป์ระจ า อ.ปุณณรัตน์  จรุงคนธ์ 8-402/3 3606

อ.มนตช์ยั  บุญยะวิภากุล

              “ อ.วิทูล  ทิพยเนตร 8-402/5 3615

              “ อ.ณ ฐกานต ์ ร่วมยอด 8-402/5 3615

              “ อ.นิพทัธ์  สุภาภรณ์ 8-402/6

              “ อ.ปุณณรัตน์  จรุงคนธ์ 8-402/6



              “ อ.ปรเมศวร์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ 8-402/6

              “ อ.อภิวฑัธน์  พฒันศิริมงคล 8-402/6

              “ อ.ส่งศกัด์ิ  อ่อนสุวรรณ 8-402/6

              “ อ.เขมชาติ  วงศทิ์มารัตน์ 8-409 3593

              “ อ.ศศิกาญจน์  ศรีโสภณ 8-409 3593

              “ ผศ.กฤตพร  ลาภพิมล 8-409 3593

              “ อ.ปาริษา  มูสิกะคามะ 8-409 3593

              “ ผศ.สุดจิต  สนัน่ไหว 8-501/1 3641

              “ ผศ.ปาริสุทธ์ิ  เลิศคชาธาร 8-501/1 3642

              “ อ.สุนีย ์ ทองสวา่ง 8-501/1 3642

              “ ผศ.จิรพร  แสงศิลป์ 8-501/2

              “ ผศ.พนัธุ์ธชั  ศรีอรุโณทยั 8-501/2

              “ ผศ.ณฐัธร  ธรรมบุตร 8-501/2

              “ ผศ.สุพตัรา  ราษฏร์ศิริ 8-501/2

              “ ผศ.ดร.อวิรุทธ์  เจริญทรัพย์ 8-509 3640

              “ อ.เจนจดั  ศรีอรุณ 8-509 3640

              “ อ.พิเชฐ   วานิชเจริญธรรม 8-509 3640

              “ อ.นุจรีย ์ โลหะการ 8-509 3640

              “ อ.วรรณวดี  สลัลกะชาต 8-509 3640

              “ อ.สายใจ  ดิถีเพง็ 8-509 3640

              “ ผศ.ประเสริฐ  ศกัด์ิธนากุล 8-606

              “ ผศ.สมสฤทธ์ิ  ตาณพนัธุ์ 8-606

              “ อ.ทรงพล  อตัถากร 8-606

              “ อ.เอกสิทธ์ิ  เจริญศิลป์ 8-606

              “ อ.นคร  พลีธญัญวงศ์ 8-606

              “ อ. สิงห์ชยั ทุ่งทอง 8-606

              “ ดร.ไพกานท ์ รักษาสุทธิพนัธ์ 8-706 3561

              “ อ.ศิรดล  ช านาญคดี 8-706 3561

              “ อ.พีรณฏัฐ์  อุไรรัตน์ 8-706 3561

              “ อ.ไพบูลย ์ กิตติกุล 8-706 3561

              “ อ.รสรินทร์  ชอว์ 8-706 3561

              “ อ.ปวรพชร  บุญเรืองขาว 8-706 3561

เลขานุการคณะ นางวิไลวรรณ  สุขรัง 8-402/2 3617

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นางสาวจนัทิมา  ยศผกัแวน่ 8-402 3610



เจา้หนา้ท่ี ฝ่ายสารบรรณ นางปัทมา  ดว้งโสน 8-402 3611

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นางสาวศิรินนัท ์ จนัทร์ทอง 8-402 3612

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นายยศสนัต ์ นุย้พร้ิม 8-402 3612

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นางสาวสุคนธ์  พฒันสุวรรณ 8-402 3613

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นายพิธี  ปานศรี 8-402 3614

เจา้หนา้ท่ีประจ าห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ นายวิรุฬห์เกียรติ  ศิริพงษ์ 8-602

โทรสาร 3618

คณบดีคณะดิจิทลัอาร์ต อ.อ านวยวุฒิ  สาระศาลิน 8/1 ช้ัน 3 5208

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.สาธิต  เชียงทอง 5209

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ อ.นัฐวุฒิ  สีมนัตร 5210

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดนุช  จารุทรัพย์สดใส 5211

หัวหน้าสาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค อ.ปาณสัม์  จันทนปุ่ม

หัวหน้าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต ผศ.ธรรมศักดิ์  เอือ้รักสกุล 5206

ห้องพักอาจารย์ประจ าสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต ผศ.ชัยพร  พานิชรุทติวงศ์ 5207/3592/3584

ห้องพักอาจารย์ประจ าสาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค 3585

อาจารย์ประจ า อ.ภทัร  นิมมล

อ.เอกชัย เกียรติเฉลิมพร

อาจารย์ประจ าคอมพิวเตอร์อาร์ต ผศ.สุทศัน์  ปาละมะ

ห้องพักเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3553

เลขานุการคณะ พนิดา  รักษสุ์วรรณ 5201

เจา้หนา้ท่ีธุรการหลกัสูตรปริญญาโท จุฑาทิพย ์ กาญจนไตรภพ 5202

เจา้หนา้ท่ีธุรการสาขาวิชวลเอฟเฟค ชุติกาญจน์  ทองต้ือ 5203

เจา้หนา้ท่ีธุรการสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต นิลุบล  บุญจนัทร์ 5204

เจา้หนา้ท่ีธุรการฝ่ายกิจการนกัศึกษา สุธิสา  รัตนจนัทร์(อร) 5205

โทรสาร 5200

ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ดร.มลิวลัย์ ประดิษฐ์ธีระ 7 ช้ัน 2 3460

รองผู้อ านวยการแผนกพัฒนา นางพัชรา หาญเจริญกิจ 7 ช้ัน 6 3457

รองผู้อ านวยการแผนกเทคนิคและบริการ นางนฤมล พฤกษศิลป์ 7 ช้ัน 3 3465

หัวหน้าแผนกพัฒนา น.ส.รัตนาภรณ์ กาศโอสถ 7 ช้ัน 2 3463

หัวหน้าแผนกเทคนิค นางกนกวรรณ จันทร 7 ช้ัน 2 3462

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ น.ส.ชะอ้อน พันถัน 7 ช้ัน 2 3461

บรรณารักษ์แผนกเทคนิค นางดาวรัตน์   แท่นรัตน์ 7 ช้ัน 2 3462

บรรณารักษแ์ผนกบริการ นางกาญจนา เพง็ค  าศรี 7 ชั้น  3 3467



บรรณารักษแ์ผนกเทคนิค น.ส. สุรีรัตยา บุญแสนแผน 7 ชั้น 2 3462

บรรณารักษแ์ผนกบริการ นางเยาวรัตน์ บางสาลี 7 ชั้น 5 3476

บรรณารักษแ์ผนกบริการ นางกลัยา ตนัจะโร 7 ชั้น 2 3464

บรรณารักษแ์ผนกเทคนิค น.ส.ลมยั ประคอนสี 7 ชั้น 2 3462

บรรณารักษแ์ผนกบริการ ทิพยว์ารี  วงษเ์จริญธรรม อาคารสาทร

บรรณารักษแ์ผนกพฒันา น.ส.ประทีบป ชินบดี 7 ชั้น 2 3463

บรรณารักษแ์ผนกบริการ น.ส.ศิริรัตน์  พวงร้อย ศูนยวิ์ภาฯ

บรรณารักษแ์ผนกเทคนิค นางอาภาวรรณ  แยม้สิน 7 ชั้น 2 3462

เจา้หนา้ท่ีแผนกพฒันา น.ส.พรศรี สุขการคา้ 7 ชั้น 2 3463

เจา้หนา้ท่ีแผนกเทคนิค นางจ าเนียน สมัฤทธ์ิ 7 ชั้น 2 3462

เจา้หนา้ท่ีแผนกบริการ นางบุญเสริม  แหวนแกว้ 7 ชั้น 2 3464

เจา้หนา้ท่ีแผนกเทคนิค นางจุรีรัตน์ เกล้ียงแกว้ 7 ชั้น 2 3462

เจา้หนา้ท่ีแผนกบริการ น.ส.อมรรัตน์ สาระไพฑูรย์ 7 ชั้น 5 3476

เจา้หนา้ท่ีแผนกบริการ นางกนัยา ไทยฉาย 7 ชั้น 3 3467

เจา้หนา้ท่ีแผนกเทคนิค น.ส.ศิระภา นาคเจือทอง 7 ชั้น 2 3462

เจา้หนา้ท่ีแผนกเทคนิค นางกฤติยาพร  ทองพลู 7 ชั้น 2 3462

เจา้หนา้ท่ีแผนกบริการ นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 7 ชั้น 3 3467

เจา้หนา้ท่ีแผนกบริการ น.ส.สมฤทยั  ฉตัรสกุล 7 ชั้น 3 3467

เจา้หนา้ท่ีแผนกบริการ น.ส.จีรนนัท ์ เขียวแกว้ 7 ชั้น 3 3467

โทรสาร 2 3473

ผู้อ านวยการส านักงานหอพัก รติกร  อุไรรัตน์ ตึก 9 ช้ัน2 3190

รองผู้อ านวยการ ชิดชัย  ธิบดี 3191

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ คุณนารีรัตน์   กิติสิน 1663

เลขานุการ / ธุรการ คุณธนาพร   คร้ามแสง 1667

เจา้หนา้ท่ีจองห้องพกั คุณโสภา  พทุธรังษี 1671

เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์หอพกั คุณวรินทร์ทิพย ์ แสงปลัง่ 1675

หวัหนา้งานบญัชีและการเงิน คุณสมหมาย  รัตนมาตร์ 1691

เจา้หนา้ท่ีงานบญัชีและการเงิน คุณสุวรรณา   บาตร์เงิน 1672

เจา้หนา้ท่ีงานบญัชีและการเงิน คุณทิวาพร  อุประ 1689

ผูช่้วยหวัหนา้แม่บา้น คุณมณี   พวงเงิน ตึกIห้อง207Iชั้น2 1750

จิตราภรณ์  บุญทิม " 1750

งานตอ้นรับส่วนหนา้ 1673/1678/1688

งานซ่อมบ ารุงหอพกั ตึกI ชั้น2 1751

ห้องสโมสรนกัศึกษาหอพกั 1752



ร้านบริการซกัรีด 1674

อาคารหอพกั  9A 2846

อาคารหอพกั  9B 1673/1678/1688

อาคารหอพกั  9C 2150

อาคารหอพกั 9D 1753

ไปรษณียอ์นุญาตรังสิต 101 (มหาวิทยาลยัรังสิต) 2855

โทรสาร 1665

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.รุจา ผลสวสัดิ์ ตึก 3 ช้ัน6 1275

รองคณบดีฝ่ายวชิการและวจิัย ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ “ 1275

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวเิทศสัมพันธ์ ดร.พิมพ์อุไร  ลิมปพัทธ์ “ 1275

ผอ.หลักสูตรบริหารการศึกษา ผศ.ดร.อรวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ตึก 1 1276

ผอ.หลักสูตรและการสอนวทิยาศาสตร์ ดร.กาญจนา  จันทร์ประเสริฐ ตึก 3 ช้ัน6 1275

ผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวชิา

การศึกษาระบสองภาษา

ดร.ธนาวรรณ  อัศวราชันย์ " 1275

ผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาวชิา

การบริหารการศึกษา

ดร.วลัลภา  เฉลิมวงศาเวช 1275

ผอ.หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติสาขาวชิา

หลักสูตรและการสอน

ดร.นิภาพร  เฉลิมนิรันดร

อาจารยป์ระจ า Pro.Dr.Jamie Wallin “ 1275

ดร.มณีเพญ็  อภิบาลศรี

          “ อ.ส่งศรี วรรณเสน “ 1275

          “ รศ.ดร.บุญเลิศ ส่องสวา่ง “ 1275

          “ รศ.ประทุม แป้นสุวรรณ “ 1275

          “ ดร.กลัยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ ตึก 14

          “ ดร.ศรีสมร พุม่สะอาด ตึก 3 ชั้น6 1275

          “ ผศ.ดร.สมนึก ภู่อ  าไพ “ 1275

          “ ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ “ 1275

          “ ดร.ดลฤทยั บุญประสิทธ์ิ “ 1275

ผศ.ดร.อุบล สรรพชัญพงษ์

ดร.จิดาภา เบญ็จธชัพร

ดร.มานิต บุญประเสริฐ

ผูช่้วยอาจารย์ อ.ชิดชไม วิสุตกุล “ 1275

          “ อ.สุรียพ์ร ทว้มทอง “ 1275



          “ อ.ณิชา คงชม “ 1275

เลขานุการ ณฐักานต ์เกาศล

เจา้หนา้ท่ี ไพริณ กนัภยั “ 1275

เจา้หนา้ท่ี “ 1275

โทรสาร 1277

สถาบันส่งเสริมศิลปวฒันธรรม นายวสันต์  ยอดอิ่ม 9-205 1686

รองผู้อ านวยการ นายเริงศักดิ์  แก้วเพ็ชร “ 1686

นางป่ินประภา ประวิตรสกล “ 1666

ดร.ชชัชญา  พีระธรณิศร์ “ 1687

นชั  หาญพาณิชพนัธ์ “ 1686

พีรวิชญ ์ แสนปัญญา 1666

กิตติพงษ ์ สอนใจ 1666

ณฐันนัทท์า  ป่ินกุล 1686/1682

อฐัพนัธุ์ แดงเลิศ

โทรสาร 1682

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาสังคม/ผู้จัดการ

ศาลาดนตรีสุริยเทพ

สานิตย์ แสงขาม 9 1655

รองผู้จัดการศาลาดนตรีสุริยเทพ สุชาดา  เจริญชีพ 6260

เลขานุการผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคม สาวิตรี ดีดวง 9 2556

เจา้หนา้ท่ี นครินทร์ ลีศิริวฒันา 9 2556

ผู้อ านวยการส านักงานรักษาความปลอดภยัและ

ยานพาหนะ

พล.ต.ต กิตติศักดิ์  ภุกะติวย์ 2553

รองผู้อ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภยัและ

ยานพาหนะ(ฝ่ายรักษาความปลอดภยั)

สมบูรณ์ กิ่งตระการ 2843

หวัหนา้งาน วีรวิทย ์วงศเ์ทวญั 2853

         “ อารมณ์ ฐานโพธ์ิ 2557

         “ ขวญั ถ่ินนุช 1086

ธุรการ สุนนัทา ทองนุช 2550

ล าพนู 2555

ฝ่ายปกครอง 24 ชัว่โมง 7915772 02-7915775

รปภ.ประจ าอาคาร 1 5599

รปภ.ประจ าอาคาร 2 1011

รปภ.ประจ าอาคาร 3 1280

รปภ.ประจ าอาคาร 4 1495



รปภ.ประจ าอาคาร 4/1 4870

รปภ.ประจ าอาคาร 4/2 4990

รปภ.ประจ าอาคาร 5 3268

รปภ.ประจ าอาคาร 7 3454

รปภ.ประจ าอาคาร 8 3560

รปภ.ประจ าอาคาร 8/1

รปภ.ประจ าอาคาร 11 4032

รปภ.ประจ าอาคาร 12 4269

รปภ.ประจ าอาคาร 12/1

รปภ.ประจ าอาคาร 14 3931

รปภ.ประจ าอาคาร 15

ประตูทางเขา้ 1086

ประตูทางออก 1085

ประตูสุริยเทพ

โทรสาร 2554

ผู้อ านวยการศูนย์หนังสือ นายสุริยะ สีเหลือง ช้ัน 3 ตึก  9 1650

รองผู้อ านวยการ ช้ัน 2 ตึก  9 1650

เจา้หนา้ท่ีธุรการ น.ส.นาตยา เทศปล้ืม ชั้น 3 ตึก  9 1652

เจา้หนา้ท่ีการเงิน น.ส.วาสนา ประทุมเหมือน ชั้น 2 ตึก  9 1652

เจา้หนา้ท่ีคลงัสินคา้ น.ส.สุรีพนัธ์ ประทุมเหมือน ชั้น 3 ตึก  9 1669

เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ น.ส.จิตรลดา  เดชะไกศยะ ชั้น 2 ตึก  9 1661

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย นางวารี พุม่ไสว ชั้น 2 ตึก  9 1653

ชุติมา  พกุประจบ ชั้น 2 ตึก  9 1653

ถ่ายเอกสาร น.ส.นุสรา เขียวข า ชั้น 2 ตึก  9 1680

น.ส.ขวญัใจ ศรีล าค  า ชั้น 2 ตึก  9 1680

โทรสาร 1661

ผู้จัดการศูนย์อาหาร นายสนัน่ ศักดิ์ทวี ห้องอาหารช้ัน 1 

ตึก 9

1679

รก.ผช.ผู้จัดการศูนย์อาหาร นายพนธกร หงษ์วรรณา ห้องอาหารช้ัน 1 

ตึก 9

2859

เจา้หนา้ท่ีควบคุมสโตร์ น.ส.แสงเดือน คุม้ภยั ห้องอาหารชั้น 1 
ตึก 9

1668

หวัหนา้งานบริการ-ห้องเอเท่ียม นายสุริยา งวงค านาม ห้องอาหารชั้น 1 
ตึก 9

2852

หวัหนา้งานบริการและงานเล้ียง ห้องอาหารชั้น 1 
ตึก 9

2852

คณบดีวทิยาลัยดนตรี ดร.เด่น  อยู่ประเสริฐ 17 ช้ัน 2 6269

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและงานวจิัย ผศ.ดร.วบูิลย์ ตระกูลฮุ้น " 6265

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสัมพันธ์ อ.ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา " 6267



รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อ.เจตนิพิฐ สังข์วจิิตร " 6270

อาจารย์ประจ า อ.ชัชพล  เจียมจรรยง " 6266

อ.บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ " 6266

อ.สุขชัย  ภวการค้าดี " 6266

อ.สุววิฒัน์  ธิติวฒันารัตน์ " 6266

อ.ชาคร  คุระทอง " 6266

อ.ธีระชัย  ศิริล้อสกุลเพชร " 6266

อ.ประดิษฐ์ แสงไกร " 6264

            “ อ.พลงัพล ทรงไพบูลย์ " 6264

            “ อ.วีรภทัร์  อ้ึงอมัพร " 6264

             “ ธรรมรัตน์  กลีบบวั " 6264

อ.สุรศกัด์ิ อุตสาห์ " 6264

ผูช่้วยอาจารย์ อ.โฌน  ดาวมณี " 6264

ผูช่้วยเลขานุการวิทยาลยั ชุติมา  อาจไชยชาญ " 6262

เจา้หนา้ท่ีธุรการ วงเดือน สวามีชยั " 6259

เลขานุการวิทยาลยั ศุภพร  สุขตุงคะ " 6261

"---------------" สุชาดา  เจริญชีพ " 6260

"--------------" นวพรรณ  สินตระกูล " 6258

ผูช่้วยอาจารย์ ธนพร  พิมพเ์พช็ร " 6271

เจา้หนา้ท่ีโสต ณฐัพงษ ์ งามสมชาติ 17-3 ห้อง311 6272

"------------" เมธี บุญสอน " 6272

โทรสาร 6263

คณบดวีทิยาลัยนานาชาติ ผศ.ดร.กฤษฎา  ศรีแผ้ว 11-211 4011

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและกิจการนักศึกษา อ.ปรินดา  เสตะพันธุ 11 4014

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวเิทศสัมพันธ์ ดร.กุลบุตร  โกเมนกุล 11 4015

ท่ีปรึกษาอวโุส 11 4015

หวัหนา้สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ อ าพร พวัประดิษฐ์ 11 4015

หวัหนา้สาขาความสมัพนัธ์และการพฒันา
ระหวา่งประเทศ(IRD)หวัหนา้สาขาปรัชญา
การเมืองและเศษฐศาสตร์(PPE)

11

4019

หวัหนา้สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร(ICT) ผศ.ดร.ชุติสนัต ์ เกิดวิบูลยเ์วช

11

4020

หวัหนา้สาขาการจดัการธุรกิจเอเซีย(ABM) อ.ชาคริต  เทียบเธียรรัตน์ 11-208 4010

อาจารยป์ระจ าภาควิชาพ้ืนฐาน ผศ.เกษณี  มณีรัตน์ 11 4020



ดร.นวลอนงค ์พนัธ์มณี

ดร.บุญศรี  ชีวก าจร

DR.BRUCE  WEEKS

อ.ปรินดา  เสตะพนัธุ

อาจารยป์ระจ าสาขา PPE ฐปนตัว ์ศิริพนัธุ์ “ 4019

อาจารยป์ระจ าสาขา IRD ALLEN  COHEN " 4019

อาจารยป์ระจ าสาขา ICT SASCHA  FUNK " 4013

ดร.ฐิติพงษ ์ นนัทาภิวฒัน์

ผูช่้วยอาจรย/์เลขานุการคณบดี อ.ชลิตา  อ่อนนอ้ม " 4015

/เจา้หนา้ท่ีภาควิชาพ้ืนฐาน ภาวณี ธญัญะสุขวณิชย์ 11-212 4017

เจา้หนา้ท่ีธุรการ/เจา้หนา้ท่ีภาควิชาพ้ืนฐาน ศรีนวล เกตุแกว้ 11 4012

เลขานุการคณะ/เจา้หนา้ท่ีสาขา IB ณฐัวดี ช านิป้ัน “ 4012

เจา้หนา้ท่ีสาขา IRD และสาขา PPE วารุณี  วงศด์อนขมิ้น “ 4012

เจา้หนา้ท่ีรับนกัศึกษา/เจา้หนา้ท่ีสาขา ICT อลิษา  เรืองประทุม “ 4013

เจา้หนา้ท่ีสาขา Comm.Arts และสาขา ABM ธีรพงศ ์ แซ่ตนั “ 4010

เจา้หนา้ท่ีการตลาด อญัชลี  ศิริงาน “ 4013

เจา้หนา้ท่ีงานกิจการนกัศึกษา พิสุทธ์ิ  ทูไ้พเราะ “ 4010

เจา้หนา้ท่ีธุรการ ส าราญ จนัทร์รุ่ง " 4012

โทรสาร 4016

คณบดีบัณฑติวทิยาลัย ผศ.ร.ต.หญงิ ดร.วรรณ ีศุขสาตร 11-202 4008

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ไพกานท์  รักษาสุทธิพันธ์ “ 4009

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ผศ.ดร.เพียงจันทร์ จริงจิตร “ 4006

เลขานุการ อุไรวรรณ จุลพนัธ์ “ 4001

      “ พชัรี ตนัติวิภาวิน “ 4004

     “ สุรพล ทว้มเจริญ “ 4005

     “ ณฐัพล ใยไพโรจน์ “ 4182

      " อมัพร  ฤกษศิ์ริ " 4025

ผอ.หลักสูตรโลจิสส์ติกส์/บรรณาธิการวารสาร

บัณฑติ

ดร.นพปฎล  สุวรรณทรัพย์ 11 ช้ัน 3 4039

งานทุน ผกาวรรณ  พวงผกา 11 ชั้น 3 4182

เจา้หนา้ท่ีหลกัสูตรโลจิสตติ์กส์ อธิษฐาน  เกียรติไพศาล 4183

ชาลิตา  รอดเหล็ก 4183

โทรสาร 4000

คณบดีสถาบันการบิน พล.อ.อ.คธาทพิย์  กุญชร ณ อยุธยา 12M-05 4100



รองคณบดีฝ่ายบริหาร พล.อ.ท.พินิจ  ชาติไทย 12M-06 4101

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ พล.อ.ท.ศุภกฤต  อริยะปรีชา 12M-04 4102

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวเิทศสัมพันธ์ พล.อ.ท.พูนลาภ  เอี่ยมเจริญ 12M-10 4110

อาจารยป์ระจ า ร.ท.ประพนธ์  จิตตะปุตตะ “ 4110

เลขานุการสถาบนัการบิน ปราณี  ศรีอ่ิม “ 4104

เจา้หนา้ท่ีธุรการ พ.อ.อ.อ าพน  จนัทพฒัน์ “ 4105

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ นายณฐัพล  สุขอน้ 12M-01 4106

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นางสาวศศิมา  สุจิตราภรณ์ “ 4107

โทรสาร 4108

วทิยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสันต์ 11-1009 4062

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี G 4169

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิัย ดร.ทศนัย  ชุ่มวฒันะ 11-1007 4064

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ภาคภูม ิชัยศิริประเสริฐ 11-1003 4146

รองคณบดีฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ ดร.สุทธิศักดิ์  จันทรวงษ์โส 11-1010 4060

ผู้ช่วยคณบดี สุเมธ  ผ่องพรรณแข 11-1003 4146

เลขานุการคณะ นงนุช ศิริสงวนวงศ์ 11-1010 4061

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นงคนุ์ช  ขนัอา้ย 11-1013 4075

ศุภฉตัร  คงคา 4112

หัวหน้าสาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์(csc) อ.สุพานิช อังศิริกุล 11-1002 4058

ดร.วีระศกัด์ิ ซึงถาวร 11-1005

อ.สุรชยั ดียิง่ 11-1005

อ.กลัยาณี แช่มชอ้ย I 4170

อ.อารีรัตน์ ส่งวฒันา I 4170

ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ J 4171

อ.สุมนา เกษมสวสัด์ิ J 4171

อ.ยทุธนา  มาลยเวช 11-1002 4058

อ.มานพ แซ่จ้ิว 11-1002 4058

ดร.ชุติมา  เบ้ียวไข่มุข 11-1011 4065

ดร.ทศนยั  ชุ่มวฒันะ 11-1011 4148

ดร.วรทรรศน์  มาฆะศิรานนท์ 11-1011 4178

ธุรการสาขา ปิยวดี ใชส้มบูรณ์ 11-1013 4072

หน.สาขาวชิาคณติศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์(MAT) อ.นิศากร จุลรักษา G 4169



อ.อรนุช ปุณยกนก D 4166

อ.หทยัชนก หวงัวงศเ์จริญ K 4172

อ.นิธิภา อาจฤทธ์ิ L 4173

ผศ.ศิริวรรณ  วาสุกรี G 4169

อ.พวงรัตน์  ฉนัทวีโรจน์ L 4173

อ.นิภาพร ปัญญายงค์ K 4172

อ.สกลกิจ นกสกุล 11-1011 4177

M 4174

อ.วีรวฒัน์ เหล่ียมมณี M 4174

อ.สุมามาลย ์ปานค า E 4167

ผศ.ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี E 4167

ธุรการสาขา เดือนเพญ็ ทบัทิม 11-1013 4069

หน.สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ(MSIT) อ.ปรัชญา  ฟูสิริพงษ์ C 4165

ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐ์ธีระ ตึก 7 3460

ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล 11-1010 4060

ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ 11-1007 4064

ผศ.ดร.วศิณ  ชูประยรู B 4164

อ.ภาคภูมิ ชยัศิริประเสริฐ A 4163

อ.ไววิทย ์จนัทร์วิเมลือง B 4164

ผศ.ดร.ม.ล.กุลธร เกษมสนัต์ 11-1009 4062

อ.ภส  จนัทรศิริ N 4175

อ.สุธี  ศิริสุทธิเดชา C 4165

อ.สงบ  ศิริพงศพ์รรณ Labตึก5 3583

อ.ธญัวรัตน์ แดงล่ิม 11-901 4057

ธุรการสาขา วราภรณ์  ประณิธานวิทยา 11-1013 4068

หน.สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมส์มลัติมเีดีย(CGM) อ.ภณสุทธ์ิ  สุทธิประการ 11-1006 3675

อ.มนตรี  อินทโชติ 11-1003 4146

อ.เสกสนัต ์แสงสวสัด์ิ 11-1006 4070

อ.อนุชา อารีพรรค 11-1006 4070

อ.สุเมธ ผ่องเพญ็แข 11-1003 4146

อ.นพ  ธรรมวานิช 11-1006 4070

อ.เอกพงษ ์ นพวงศ์ 11-1006 4070

อ.วารุณี บุญคุม้ 11-1006 4070



ธุรการสาขา ธนัวภา  กงเชิญ 11-1013 4067

หน.สาขาการจดัการสารสนเทศ(IMA) ผศ.วิไลลกัษณ์  ตรีพืช 11-1011 4148

ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ์ ตึก1ชั้น9 5918

ผศ.วฒิุพงษ ์ ชินศรี F 4168

F 4168

อ.ชุลีกร  นวลสมศรี 11-1101 4148

ธุรการสาขา เสาวณีย ์พชัรเจริญพงษ์ 11-1013 4149

หลักสูตรPh.D.สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ดร.เกียรติศักดิ์  ใหม่เจริญนุกูล 11-1004 4147

รศ.ดร.สานนท ์ ฉิมมณี 11-1004 4147

ดร.สิริพร ศุภราทิตย์ 11-1001 4078

รศ.ดร.ชม ก้ิมปาน 11-1001 4078

ธุรการ ธาริณี  พชัรเจริญพงศ์ ตึก11ชั้น10 4077

หลักสูตร MSITM online

เจา้หนา้ท่ี ปัทมา น่วมทนงค์ ตึก11ชั้น10 4055

เลขานุการ นภสัสร  อ้ึงประภากร " 4055

ผู้อ านวยการหลักสูตรสารสนเทศมหาบัณฑติ 

สาขาโซเชียลมเีดียเทคโนโลยี

ดร.สุทธิศักดิ์  จันทรวงษ์โส

ผู้อ านวยการหลักสูตรวทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

ดร.วรทรรศน์  มาฆะศิรานนท์

หัวหน้าสาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์ อ.ราชศักดิ์  สมยานนทนากุล H 4176

อ.ทศพร  ทศแสนสิน 1-207

อ.รวินนัท ์ ประดิษฐ์แสงทอง H 4176

อ.ปรีชา  แพงทรัพย์ H 4176

ดร.ขยนั  จนัทรสถาพร N 4175

ผศ.ดร.กฤษฎา  ศรีแผว้ 11-1011 4066

เจา้หนา้ท่ี ณฐัวรรณ  วาเรืองศรี ตึก11ชั้น10 4055

หวัหนา้หลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศการแพทย์

ผศ.ดร.สมบูรณ์  เอนกฤทธ์ิมงคล

หวัหนา้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิชา
สารสนเทศการลงทุน

ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี

เจา้หนา้ท่ีห้องปฏิบตัการ ถาวร  พรชยัวรนนท์ 11-907 4056

“--------------------------“ ศุภณฐั  คา้ทอง 11-907 4056

โทรสาร 4076



อธิการกิตติคุณ วทิยาลัยการท่องเที่ยวและการ

บริการ นาย เสรี  วงัส์ไพจิตร

11

4120

อธิการ วทิยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ นายวรีะศักดิ์  โควสุรัตน์

รองอธิการ ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายนพปฎล  ธาระวานิช 11 4120

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวเิทศสัมพันธ์ ดร.ณฐัพงศ์  โชติกเสถียร 4128

รองคณบดีฝ่ายวชิการและวจิัย ผศ.ดร.พรพิมล  ชุติศิลป์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและแผนพัฒนา นายนวพันธ์  คงสวสัดิ์เกียรติ

11

4122

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและชุมชนสัมพันธ์ นายยิง่ศักดิ์  จงเลิศเจษฎาวงศ์ 4121

ผูอ้  านวยการหลกัสูตรปริญญาโท ผศ.ดร.นิภา วธาวนิชกุล 4134

เจา้หนา้ท่ีธุรการ นาง ชนมณฑ ์ สงัขก์ลาง 4141

ผอ.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑติสาขาวชิาการ

จัดการท่องเที่ยว นางสาวกัญจน์ชญา  เพชรรัตน์ 4132

อาจารยป์ระจ า/ประธานกรรมการหน่วยธุรกิจ 
RSU HORIZON TRAVEL

อาจารยป์ระจ า นาย เสรี  วงัส์ไพจิตร 4120

อาจารยป์ระจ า ดร.ณฐัพงศ ์ โชติกเสถียร 4128

อาจารยป์ระจ า 4122

อาจารยป์ระจ า นาย อิทธิพนัธ์  พฒันานุพงษ์ 4133

อาจารยป์ระจ า ดร.นทัธีรา  ภกัดีไพโรจน์ 4133

อาจารยป์ระจ า นางพฒัน์ธีรา  พนัธราธร 4133

อาจารยป์ระจ า ดร.อญัภคัร  ประพนัธ์เนติวฒิุ

ผอ.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติสาขาวชิาการ

จัดการธุรกิจด้านการบิน นายดุสิต  ศิริสมบัติ 4125

อาจารยป์ระจ า นาง ทศันาวดี  ไพโรจน์บริบูรณ์ 4124

อาจารยป์ระจ า นางสุพาณี  ภูติพนัธุ์ 4124

อาจารยป์ระจ า นางอรัญญา  พิสิษฐเกษม 4124

อาจารยป์ระจ า นางสาวกุสุมา  ปัดภยั 4124

อาจารยป์ระจ า นายสืบสนัติ  ภูติพนัธุ์ 4124

ผอ.หลักสูตรธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศ นางสาวอิชยาพร  ช่วยชู 4124

ผอ.หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑติ สาขาวชิาการ

โรงแรมและภตัตาคาร น.ส. ดนุปวนั  ชูวงษ์(รักษาการ) 4126



อาจารยป์ระจ า นางสาวชญานี  โยธาสมุทร 4127

อาจารยป์ระจ า นางสาวนบัทอง  เวศนารัตน์ 4127

ผอ.หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติสาขาวชิาศิลปะ

การประกอบอาหาร

นายยิง่ศักดิ์  จงเลิศเจษฎาวงศ์

(รักษาการ) 4130

อาจารยป์ระจ า รศ.อบเชย  วงษท์อง 4131

อาจารยป์ระจ า นายสุพจน์  บุญฉาย 4131

อาจารยป์ระจ า นางสาวอโนมา  ทองสืบสาย 4131

อาจารยป์ระจ า นางสาวเสาวนีย ์ ลาดนอ้ย 4131

อาจารยป์ระจ า นางสาวธีรกญัญา  ตั้งสุวรรณรังสี 4131

ผู้อ านวยการหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ

สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบ

อาหาร(หลักสูตรทวภิาษา)และรักษาการ

ผู้อ านวยการหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ

สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบ

อาหาร(นานาชาติ) นายภูริ  ชุณห์ขจร
ส านกังานเลขานุการ นาย สิริวฒิุ  รัศมีฉาย 11 4144

ธุรการคณะ เสาวณีย ์ลาดนอ้ย 4135

ธุรการคณะ นาง สุชญัญาญ ์ สุริดล 11 4138

ธุรการคณะ น.ส. กีรติ  พลดอน 11 4139

ธุรการคณะ น.ส. นนัทิชา  อนนัตสิ์ทธ์ิ 11 4137

ธุรการคณะ นางชูตา ธนรัช 11 4137

ธุรการคณะ นาง สลกัจิตร แสงทองค า 2858

 โทรสาร 4136

ผู้อ านวยการศูนย์นวตักรรมการเรียนรู้ ผศ.ดร.วลัยภรณ์  นาคพันธ์ุ 11-1213 4160

รองผูอ้  านวยการ ดวงรัตน์  อาบใจ 4161

เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ โสราวดี  วิเศษสินธพ (Google) “ 4161

              “ ปวีณา  สุจริตธนารักษ์(e-book) “ 4161

              “ สุวารี  รินรส (e-learning) “ 4160

เลขานุการ พลอยพชัชา  เกิดรอดนิธิวฒัน์ “ 4160

PROGRAM MANAGER PASSAGE TO 

ASEAN (P2A)

MR.JEFFREY  R WOLLENTIN 3469

พรรณปพร  กาญจนชาติ 3469

ผู้อ านวยการส านักงานวเิทศสัมพันธ์ ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว 11-1205 4082



เจา้หนา้ท่ี " 4083

        " รุ่งกานต ์ เนตรานนท์ " 4085

        " สิริกร  ผลผลาหาร " 4081

โทรสาร 4080

ผู้อ านวยการส านักงานรับและบริการนักศึกษา

นานาชาติ

สุธาสินี  แสงข า 7-101/7-103 3453/3452

รองผู้อ านวยการ จารุชา  สหัสรังษี 7-101 3453

ผู้ประสานงานต่างประเทศ รุ่งกานต์  เนตรานนท์ " 3453

เจ้าหน้าที่ศึกษาต่างประเทศ พิมพ์วรรณ  มั่นสติ " 3453

หัวหน้างานฝ่ายบริการนักศึกษา กวสิรา  สายหอม 7-104 3484

เลขานุการ ภาวนา  สินวรคุปต์ " 3484

เจ้าหน้าที่บริการด้านวซ่ีา ชัยวุฒิ  คงพูน " 3484

ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมนักศึกษา กิตติพงษ์  สันติกิตรุ่งเรือง " 3484

เจ้าหน้าที่รับสมคัรนานาชาติ ปาริชาต  รอดประเสริฐ 7-103 3452

เจ้าหน้าที่ส่ือสารองค์กร Mr. Lucas   Zimmerman " 3452

เจ้าหน้าที่ดูแลตัวแทนทางการศึกษา Mr.Monrak  Saisombut " 3471

เจ้าหน้าที่ส่ือสารองค์กร ขวญัเรือน  ภูษางาม " 3452

เจ้าหน้าที่ส่ือสารองค์กร เขมนิจ  มาลาเว " 3452

กราฟิกดีไซน์ ยุทธศาสตร์  จิรศิริเลิศ " 3452

General Manager(SRU) Ms.Maureen van der Meche 11-1206 4095

Academic Dean Mr.Jaap Sanders “ 4095

Lecturer (อาจารยป์ระจ า) 11-1211 4099

“ พนัเดช ร่มไรทอง “ 4093

“ Mr.Prantik Bordoloi “ 4093

“ Mr.Peter de Boer “ 4093

“ Mr.Jens Dallmann “ 4093

Assistant GM Mrs.Daranee Bergado 11-1202 4097

Marketing Officer ผาณิต ขุนศรี 11-1203 4092

“ Mr.Joritt van der woude 11-1203 4092

โทรสาร 4092

คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ อ.สมปอง  สงวนบรรพ์ 11-1209 4181

คณบดีกิตติคุณ คณบดีสถาบันการทูตและการ

ต่างประเทศ

ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา 4090



รองคณบดี/หัวหน้าหลักสูตร ชาคริต  เทยีบเธียรรัตน์ 11-1208 4088

ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑติ

สาขาวชิาการฑูตและการต่างประเทศ

ผศ.ดร.วิชญาณี  โอชา 11-1200 4092

อาจารยป์ระจ า/เลขานุการ ปรีชยา  กิตติไพศาลศิลป์ 11-1210 4089

อาจารยป์ระจ า Dr.Benjamin D.King 11-1210

อาจารยป์ระจ า ณฏัฐ์ธีรตา  วิฑิตวิญํูชน 11-1210 4087

เจา้หนา้ท่ี พทัธ์ธีรตา  นภทัรศกัด์ิเมธี 11-1201 4091

เจา้หนา้ท่ี นิภา  อรัรครินทร์ 11-1201 4090

โทรสาร 4091

คณบดีวทิยาลัยนานาชาติจีน ดร.กัญจน์นิตา  สุเชาว์อินทร์ 11-120 4115

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ชิชญา  กิจธนปกรณ์

เจา้หนา้ท่ี สุดารัตน์  ไพรบึง " 4118

เจา้หนา้ท่ี MR.ZOU  YIMING " 4111

เจา้หนา้ท่ี MR.WANG XI " 4117

ผู้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ รศ.ดร.สุชาดา  นิมมานนิตย์ 11-611 4048

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.อุบล  สรรพัชญพงษ์ 11-605/2 -

รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ อ.สุพัตรา ตู้จินดา 11-605/3 4052

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการทดสอบและบริการ

ทางวชิาการ

อ.วรีะ วนัดี 11-605/1 4046

อาจารย์ประจ า อ.จิตติมาน เกียรติวชิรพันธ์

อาจารยป์ระจ า อ.นนัทพร นฤนาทวฒันา 11-605 4043/4044

อาจารยป์ระจ า อ.ปรีติ ปิยภทัร์ “ “

อาจารยป์ระจ า อ.สุกญัญา โพธิสิทธ์ิ “ “

อาจารยป์ระจ า อ.พิมพพ์รรณธร บริสุทธ์ิ “ “

อาจารยป์ระจ า อ.มาลี ปรึกษา “ “

อาจารยป์ระจ า อ.มงคล โสดาจนัทร์ “ “

อาจารยป์ระจ า อ.นิภาพร เฉลิมนิรันดร “ “

อาจารยป์ระจ า อ.กาญจนา ชีวาสุขถาวร “ “

อาจารยป์ระจ า Aj. Harold Wayne Poe “ “

อาจารยป์ระจ า Aj.Shaum Delaney “ “

อาจารยป์ระจ า Aj.Henry D. Chance “ “

อาจารยป์ระจ า Aj.Adrian Meyers “ “

อาจารยป์ระจ า Aj. Adam El Shazli “ “



อาจารยป์ระจ า Aj. Sarah s. Srinita “ “

เลขานุการ กนกวรรณ พรถนอมวงศ์ 11-603 4045

เจา้หนา้ท่ีธุรการ “ 4051

โปรแกรมเมอร์ อรรถสิทธ์ิ วงศวิ์เศษ 11-607 4053

โปรแกรมเมอร์ สุภกิจ มหิทธิบุรินทร์ 11-606 4049

คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ ศ.คลินิกพล.ร.ต. หญงิ สุชาดา วุฑฒ

กนก

12 -416 4393

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อ.วชัรินทร์ จงกลสถิตย์ 12--415 4374

รองคณบดีฝ่ายวจิัย ศ.ทพญ.ละอองทอง  วชัราภยั 12-417 4392

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทญ. จนัญญา  เปลี่ยนรังษี 12-409 4373

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ดร.ทญ.สรียา  ศิลป์พิทกัษ์สกุล 12-410 4371

           “ ทญ.จินตนาภรณ์  สิริพิพฒัน์ 12-421 4380

           “ ศาสตราจารยค์ลินิก.ทญ.ปิยารัตน์  
อภิวฒันกุล

12-421 4379

           “ อ.ทญ.สุดสุข ทองธรรมชาติ ถาวรธร
สาร

12-432 4340

           “ ผศ.ทญ.สายสวาท  ทองสุพรรณ 12-422 4381

           “ อ.ทญ.สาลินี รุ่งหิรัญสกุล 12-431 4404

           “   อ.ทพ.พลภทัร์ จรัสชยัวรรณา 12-430 4349

           “ อ.ทพ.สุกริช พลูสุข 12-420 4378

           “ อ.ทญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ 12-432 4334

           “ อ.ทญ.จิรัฏฐ์  ศรีหตัถจาติ 12-432 4339

           “ อ.ทญ.หทยัชนก เจริญพงศ์ 12-420 4377

           “ ศ.ใจนุช จงรักษ์ 12-425 4388

           “ อ.ทญ.วีรปภา ตริชอบ 12-432 4398

           “ อ.ทญ.สุธาภา ศรีอรุโณทยั 12-420 4394

           “ ทญ.ธชัยา ศตวฒิุ 12-423 4376

           “ อ.ทญ.นฤมล ศรีประเสริฐ 12-432 4336

           “ อ.ศรินทิพย ์กาญจนพิศาล 12-430 4348

           “ อ.ฐิติพร กงัวานณรงคก์ุล 12-429 4354

           “ อ.วรเดช พิชยัอุตกฤษฏ์ 12-432 4329

           “ อ.ทญ.ปรารถนา  ยอดมโนธรรม 12-431 4346

           “ อ.ทญ.สปัน เล็งเลิศผล 12-432 4337

           “ อ.ทญ.อมัพาภรณ์ นิธิประทีป 12-432 4331

           “ อ.ทญ.พิมพินี เอ่ียมสะอาด 12-429 4353



           “ ศาสตรจารยค์ลินิก ทญ อิศราวลัย ์บุญศิริ 12-425 4387

           “ อ.ทญ.วิริยา จูวฒันส าราญ 12-432 4335

           “ อ.ทพ.อภิชาต วีรวฒันาธิกุล 12-420 4375

           “ อ.ทญ.วิรชา วชิรมน 12-428 4357

           “ อ.ผศ.ทญ.พนสัยา จตุรานนท์ 12-428 4355

           “ อ.ทญ.ดร.ปิยะนุช กรรณสูต 12-424 4384

           “ ทพ.ดร.ไกรสร ทรัพยะโตษก 12-424 4383

           “ อ.ทญ.ศิวพร สุขสวา่ง 12-426 4389

           “ อ.ทพ.ณฐัวฒิุ ศุภชวโรจน์ 12-429 4350

           “ อ.ทญ.ยิง่มณี เจิมธเนศ 12-420 4377

           “ อ.ทพ.ปวีพงศ ์ถนอมเพช็รสง่า 12-431 4341

ธุรการ มงคล หยีผ่ดุง 12-442 4312

    “ นิรมล ธรรมศิริ 12-442 4323

    “ บุษยาพร วนัอุ่น/วารินทร์  บุญปกครอง 12-442 4318

    “ ธณฏัฐา บรรจงธรรม(เอ๋) เลขา 12-442 4372

เจา้หนา้ท่ี ณฐัยา สุทธิธารธวชั(สโตร์) 12-442 4319

       “ เตชสิทธ์ิ เศรษฐเช้ือ 12-442 4315

       “ ศรีรุ่ง แกว้ไพทูรย์ 12-442 4311

       “ นนทศกัด์ิ ค  าเภา 12-442 4320

       “ เสน่ห์ มอญงาม 12-442 4313

       “ จกัรพงษ ์สุภายทุธ 12-442 4325

Canteen 4 4397

X-Ray 2 4276

Reception Floor 2 2 4270-4271

Reception Floor 3 3 4291

Cashier Floor 2 ดวงพร 2 4272

Dispensary 1 Floor 2 2 4274

Dispensary 2 Floor 2 2 4275

Dispensary 1 Floor 3 3 4294

Dispensary 2 Floor 3 3 4295

Laboratory Floor 2 2 4273

Laboratory Floor 3 3 4293

Sterilize CSSD(Checkout) 1 4251

Sterilize CSSD(Pack) 1 4250



เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 4269

แม่บา้น บรรจง  โกฉิม 4269

โทรสาร 4321

คณบดีคณะทศันมาตรศาสตร์ พญ.วฒันีย์ เยน็จิตร 12/1 ช้ัน 2 4481

รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.จิราภรณ์  พิกุลทอง " 4480

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ดร.ประเสริฐ  ผดุงเกียรติสกุล " 4479

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ดร.ธารีรัตน์ รักตระกูลวทิยา 4478

อาจารย์ประจ า DR.CHRISTOPHER ROBERT 

RUGABER

4479

ดร.ภชัภิชา  ยกก าพล “ 4480

            “ พญ.พรพชัรินทร์ วงศส์ายศรี “ 4478

            “ อ.พจมาลย ์ไชยศิริ “ 4477

            “ อ.พชัรินทร์  พลอยสิทธ์ิ “ 4477

            “ อ.เอกชยั  โภไคศสวรรค์ “ 4476

ดร.เมธี  จรัสอรุณฉาย(ลาศึกษาต่อ) 4476

อ.ฐิติภา  เบญจพล 4475

อ.ชุติมา  เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา 4475

อ.โทน  แห้วเพชร 4474

อ.นนัทวรรณ  ชูแกว้ 4474

เลขานุการคณะ จิระวรรณ จนัทร์ปรางค์ 12ชั้น5 4470

ธุรการ จิราภรณ์ พิกุลทอง “ 4472/4473

คลินิกตา 12/1 ชั้น 2 4473

โทรสาร 4471

ผู้อ านวยการส านักงานอาคาร รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  รุจิระยรรยง 13-201 3800

รองผอ. ฝ่ายอาคาร นายเฉลิมชัย  สุขเสริม " 3802

รองผอ. ฝ่ายกิจการพิเศษ นายเอกชัย  สมบูรณ์ " 3803

รองผอ.ฝ่ายบริหารอาคาร นายสมคิด  สุวรรณชาติ 13-205 3818

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานอาคารฯ นายเตชิต  เตชดุลยเลิศ

เลขา (ผอ.สอส) ศรวณีย ์ ป่ินกุล " 3801

หัวหน้าแผนกแม่บ้าน นางอรลดา  นัยสุทธ์ิ " 3850

ธุรการแม่บา้น นางมาลี  ภิรมยเ์สวก “ 3804

หัวหน้าแผนกจัดสวน นายธนกร   โสตถยานุสร “ 3805

ธุรการจดัสวน นส.พิรุณ  รักเช้ือ “ 3805

ธุรการ สนง.อาคาร นางวรรณษา  โสตถยานุสร “ 3806

หัวหน้าแผนกจัดจ้าง นางปิณฑริา  สุคันธวณชิ “ 3808



เจา้หนา้ท่ีจดัจา้ง นางสาวจรัสศรี ศรีสุข “ 3807

ธุรการแผนกพลงังาน นางสาวจรัสศรี ศรีสุข 13-201 3807

หัวหน้าแผนกออกแบบฯ นายธรรมโรจน์  สุวรรณวุฒิ 13-207 3820

ธุรการแผนกออกแบบ นางสาวณฐัริณีย ์ ใจเพช็ร์ “ 3821

หัวหน้าแผนกพลังงานและส่ิงแวดล้อม นายยุทธภูม ิ แสนโสม 3818

เจา้หนา้ท่ีแผนกพลงังาน นายธนภทั  พทุธรังษี 13-205 3819

                     “       นายสมบติั  ยางงาม “ 3819

                     “ นายใหม่  สุภบตร “ 3819

                     “ นายอนนัต ์ จตุพรสมบติั “ 3819

                     “ นายกูเ้กียรติ  แดงภิรมย์ “ 3819

ประสงค์ 3816

ธุรการแผนกซ่อมบ ารุง ศิริพร  คุม้ทิน 3810/3815

หวัหนา้งานระบบไฟฟ้า วนัชยั/ชวลิต 3811

หวัหนา้งานระบบปรับอากาศ 3812

หวัหนา้งานระบบอาคาร 3813

หวัหนา้งานระบบโทรศพัท์ 3814

หวัหนา้งานระบบสุขาภิบาล 3816

สโตร์ 3817

แม่บา้น นส.สมคิด  กล ่าจนัทร์ อาคาร 2 1083

แม่บา้น เฉลิม  สาระไพฑูรย์ อาคาร 3 1281

แม่บา้น อาคาร 4 1400

แม่บา้น อาคาร 4/1 4871

แม่บา้น นวลจนัทร์ อาคาร4/2 4976

แม่บา้น นางไสว  อินทจิตร์ อาคาร 5 3269

แม่บา้น นางวรรณทา  เครือทอง อาคาร 8 3379

แม่บา้น วงเดือน หลาวเพช็ร อาคาร 11 4030

แม่บา้น บรรจง  โกฉิม อาคาร 12 4269

แม่บา้น อจัจิมา ทรัพยป์ระเสริฐ อาคาร 15 4629

โทรสาร 02-5339688

ผู้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการก่อสร้าง เอกพจน์  วงศ์สวสัดิ์กุล 13-206 3823

เลขานุการ วรรณา  คุม้วงษา 13-206 3822

เจา้หนา้ท่ีเทคนิค ปรีชาพล  บุญมานิตย์ 13-206 3822

ผู้อ านวยการส านักงานบริหารและจัดการพัสดุ นายภุชงค์ ภู่ศรัญญา 13-204 3831

รองผู้อ านวยการ นายณฐัพัชร์ อภรัิกษ์นานนท์ “ 3830



เลขานุการ วริษฎา ศรีเสน “ 3833

หวัหนา้งานฝ่ายบริหาร สุรเชญฐ์ เจริญบุญญฤทธ์ิ “ 3828

หวัหนา้งานฝ่ายบริการ รุจิพชัญ ์ศรีอยูย่งค์ “ 3829

เจา้หนา้ท่ี “ 3832

เจา้หนา้ท่ี นิรันดร์ ยงัให้ผล “ 3832

เจา้หนา้ท่ี วชัรชยั เลิศลบราตรี “ 3832

เจา้หนา้ท่ี สุขุมาภรณ์ เศรษฐี “ 3828

เจา้หนา้ท่ี ฉลวย ข  าชา้ง 3856

โทรสาร 3824

ผู้อ านวยการแผนกจัดซือ้ นายวฒันา วนัเพ็ญ 13-301 3835

รองผู้อ านวยการ นายวสันต์ อัครวงษ์ “ 3836

เจา้หนา้ท่ี นายวนัชยั นิลจ ารัส “ 3837

      “ น.ส.มณัฑนา อินทรทตั “ 3839

      “ นางณฐัณภรณ์ จนัทร์เรือง “ 3840

      “ น.ส.วรรณพร พิมพอู์ป “ 3838

      “ นายณฐัพล ยิม้ยวน “ 3841

      “ สงบ  ทองวิมล “ 3854

      “ นายรังสรรค ์ อนนัตน์รานนท์ “ 3855

สุริยะ สีเหลือง

โทรสาร 3852

ผู้จัดการสหกรณ์ นายปัญญา พันพอน 13-202 3842

เจา้หนา้ท่ี น.ส.จิรยวดี คงทองเรืองเดช “ 3843-4

เจา้หนา้ท่ี น.ส.พรพสันนัท ์พฒันชยั “ 3843-4

เจา้หนา้ท่ี นางปรางคทิ์พย ์คงช่วย “ 3843-4

โทรสาร 3843

ผู้อ านวยการส านักงานร้านค้า นายวฒันา วนัเพ็ญ 13-302 3846

เลขานุการ ผอ. น.ส.ฐิติรัตน์ ปาละนนัทน์ “ 2110

เจา้หนา้ท่ีการเงิน นางปัทมา ทองวิมล “ 3847

เจา้หนา้ท่ีการเงิน นางขนิษฐา ทรัพยพิ์นิจ “ 3847

หัวหน้าแผนกงานสารบรรณ น.ส.ศิรดา จีนสุกแสง 13-102 3848

เจา้หนา้ท่ี นายปริญญา จกัรเพชร “ 3849

เจา้หนา้ท่ี นายสงัวาลย ์เทพวิชิน “ 3849

เจา้หนา้ท่ี นายประพล สงัขดิ์ษฐ์ “ 3849

เจา้หนา้ท่ี นายสุพฒัน์ พนัธนาเสวี “ 3849



เจา้หนา้ท่ี นายสุรศกัด์ิ สงวนศรี “ 3849

เจา้หนา้ท่ี นายธนกฤต วรรณมาศ 3849

เจา้หนา้ท่ี นายนิรุต เพริศแกว้ “ 3849

หัวหน้าแผนกยานพาหนะ วนิัย  พยคัฆ์ ตึก 13 ช้ัน 1 3827

ธุรการ ศนัสนีย ์ สุขีพจน์ " 3827

ธุรการ อรวรรณ  จนัทากาศ " 3825

ปัณวิทย์

ประทวน 3851

พนกังานขบัรถ " 3826

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา

กิจการนักศึกษา

ดร.กัลยรัตน์ หล่อมณนีพรัตน์ 14-205 3902

ผู้อ านวยการส านักงานวางแผนและพัฒนา

กิจการนักศึกษา

ศุภมติร วฒันสังข์กาศ 14-205 3903

เจา้หนา้ท่ี ชลหทยั  แสงกระจ่าง 14-205 3906

"--------" ศกัด์ิสิทธ์ิ  จนัทร์ไทย 3906

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวนิัยนักศึกษา อานนท์ อนันต์นรานนท์ 14 ช้ัน 2 3930

รองผู้อ านวยการ คเณศ แก้วบุญส่ง “ 3929

อ.พลศักดิ์ อุประ 3926

อ.อตัถกร ธรรมศิริ 3928

            “ อ.สมพงษ ์ฉยัยาฤทธ์ิ 3929

            “ อ.ศุทธิรัตน์ ขนัสมัฤทธ์ิ 3926

            “ อ.อภิชาติ อุไรรัตน์ 3928

            “ อ.บรรจบ สุขไทย 3928

ธุรการ 3929

โทรสาร 3927

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและสันทนาการ นายพีระ  ศรีประพันธ์ 14-223 3911

ผู้อ านวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ผศ.ชาญชัย  สุขสุวรรณ์ “ 3912

อาจารย์ประจ า ผศ.ไชยรัตน์  รุจิพงศ์ 3913

นางจนัทบุรี  หิมเวช “ 3913

ผศ.ปรานม  ดีรอด “ 3913

นางสาวสุจิตรา   บุญเกิด “ 3913

ไพรัช  หิมเวช 3913

นายทวี  เมืองนก “ 3913

ไสว  สงัขารา 3913



นายประพนธ์    มะกรครรภ์ 3913

อนุชาติ  จงัพานิช 3913

ผูช่้วยอาจาราย์ วฒันา  ชมชนะกุล 3915

เจา้หนา้ท่ี  นายมานะ  ผ่องแผว้ “ 3915

สุรเกียรติ  นิธิเจริญศกัด์ิ 3915

เลขานุการ นางสาวอรอนงค ์ ชูแกว้ " 3910

เจา้หนา้ท่ีฟิตเนส สุวรรณา  ดีขุนทด ตึก 14 ชั้น 1 3935

 สระวา่ยน ้า กาญจนพฒัน์  จรรยา “ 086-3935598

โทรสาร “ 3914

ศูนย์พัฒนาฟุตบอลมหาวทิยาลัยรังสิต ตึก 14 ช้ัน 2

ผู้อ านวยการ นายพรชัย  พันเพชร 3932

งานกิจกรรมและพฒันานกักีฬา สุริยะ  ศรีศกัด์ินอก 3933

งานทุนกีฬาฟตุบอลและงานบริหาร 3933

งานบริการกีฬาฟตุบอลและสนาม ภูมิพฒัน์  พินไทสง 3934

งานธุรการ 3934

งานสโมสรฟตุบอล ธนิต  พบดี 3934

โทรสาร 3933

ผู้อ านวยการส านักงานสวสัดิการสุขภาพ อ.โกสุม เศรษฐาวงศ์ / อ.เจียมจิตร 12/1 ช้ัน 2 4496

รองผู้อ านวยการ ปราณ ีบุญญา " 4496

เจา้หนา้ท่ีงานประกนัอุบติัเหตุ พิมพร  แหงมงาม " 4498

พยาบาลวิชาชีพ น.ส.สุพิชญา  สุภมาตร " 4499

พยาบาลวิชาชีพ น.ส.นงนุช  เดชจบ 4499

พยาบาลวิชาชีพ น.ส.รัศมี  ยนัตะพนัธ์ 4499

พยาบาลวิชาชีพ น.ส.วิไลลกัษณ์  ลาภเจียม 4499

คลินิกอดบุหร่ี/ให้ค  าปรึกษา 4497

ติดต่อเภสชั สอบถามเร่ืองยา 4495

RSU HEALTHCARE 4493/4494

ผู้อ านวยการศูนย์ RSU MEDIA ไอราพต  ศรีสุชาติ บ้านประหยดั

พลังงานหลังที่ 2

4790

เลขานุการ เทพิน  สยัวิจิตร์ " 4790

เจา้หนา้ท่ี ทรงยศ  รอดพนัธ์ " 4790

เจา้หนา้ท่ี กฤษตฤณ  สุทธิประเสริฐ " 4790

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเชียร์ลีดดิง้ มหาวทิยาลัย

รังสิต

ชานนท์ ประดิษฐ์ บ้านประหยดั

พลังงานหลังที่ 3

4791



ปภงักร พิชญะธนกร “ 4791

เจา้หนา้ท่ี ระภีพงษ ์อุปมา “ 4791

เจา้หนา้ท่ี มาศสุภา ร่มพิกุล “ 4791

เลขานุการ จนัทิยา หินโม “ 4791

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา อ.อชิตพล  ฉัตรวรากร 14-212 3920

รองผู้อ านวยการฯงานสวสัดิการและบริการ

นักศึกษา

กนกกร  ชูแก้ว “ 3918

อาจารยป์ระจ างานบริการฯ เมธา  ณรงคห์นู " 3924

“---------------------------------------------“ ณิชาภทัร  ฉายศรี “ 3922

“---------------------------------------------“ อ.วิเชียร  พลอยทบัทิม “ 3924

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/จิตอาสา สมชาย  สียะ “ 3921

"------------------------------------------" ฤกษช์ยั  กอโชคชยั “ 3921

เจา้หนา้ท่ีงานกิจกกรมพฒันาสงัคม สมภพ  ดอนดี " 3922

เจา้หนา้ท่ีธุรการ มยรุา  อาญาสิทธ์ิ " 3923

เจา้หนา้ท่ีธุรการ อ าพร  แซ่กิม “ 3925

โทรสาร 3917

ผู้อ านวยการส านักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ เชษฐา  อุปสิทธ์ิ 14-205 3904

รองผู้อ านวยการ จิรเดช  มหายศ 3905

สุภรพล  เผ่าจินดา 3907

ญาณกิตต์ิ  แร่เพชร 3907

สีหเดช วิชยัขทัคะ 3907

เจา้หนา้ท่ี ธญัดา  หน่ิมพานิช 14-205 3908

      " สรินทร์  แพร่คุณธรรม 14-205 3908

โทรสาร 3909

วทิยาลัยนิเทศศาสตร์ อ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว 15-206 4709

รองคณบดี ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ 15-209 4681

รองคณบดี ผศ.ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 15-209 4682

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ฉลองรัตน์ เฌอมาลย์ชลมารค 15-211 4684

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและวเิทศสัมพันธ์

 /หน.สาขาวชิานิเทศศาสตร์นานาชาติ

ผศ.ดร.ดวงทพิย์ เจริญรุกข์  เผื่อนโชติ 15-307 4680

ที่ปรึกษาคณะ รศ.ดร.สวนิต ยมาภยั 15-207 4680

หน.หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎบัืณฑติ(รักษาการ) ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ 15-210 4683



หน.หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว 15-212 4685

อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ

หน.สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ อ.พรนภา แก้วลาย 15-218 4699

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดร.วิวรรธน์ ปาณะสิทธิพนัธุ์ 15-225 4694

อ.ตรีรัตน์ นิลรัตน์ " 4696

อ.สุรัตน์  ทองหร่ี " 4717

ผศ.เธียรชยั อิศรเดช " 4697

อ.วรวฒิุ  อ่อนน่วม " 4692

อ.ษิธู ประมวญ " 4689

อ.สุเมศ  แสงมณี 15 ชั้น 1 4624

อ.สุนิมิตร  ปาปี " 4624

ณฐัพงศ ์ พิมพจ์นัทร์ " 4624

หน.สาขาวชิาการประชาสัมพันธ์ อ.คมศร สนองคุณ 15-217 4690

อาจารยป์ระจ า ผศ.ดารุเรศ กาศโอสถ 15-222 4718

อ.รพีวรรณ กลยนี " 4719

ดร.พงศภ์ทัร อนุมติัราชกิจ 15-223 4714

อ.ธนกฤต เฉิดจินดา " 4715

หน.สาขาวชิาการภาพยนต์และวดีิทศัน์ อ.อายุวฒัน์  รงคะประยูร 15-214 4784

อ.อนุชา เสรีสุชาติ 15-314 4740

รศ.ดร.กฤษดา  เกิดดี " 4741

อ.วิสิทธ์ิ อนนัตศิ์ริประภา " 4743

อ.วาจวิมล เดชเกตุ 15-311 4750

อ.สุชาติ เชษฐพนัธ์ 15-102 4621

อ.กิตติพงษ ์จีนะวงค์ " 4621

" 4621

อ.บารมี  เกิดสมศรี " 4621

หน.สาขาวชิาวารสารศาสตร์ ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข 15-215 4688

อาจารยป์ระจ า อ.นิพนธ์ เจริญพจน์ 15-313 4746

อ.นวนิต ประถมบูรณ์ " 4747

ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ " 4744

ผศ.ฐิติ วิทยสรณะ 15-312 4749

อ.เฉลิมชยั ยอดมาลา " 4748



อ.ปฏินนัท ์ สนัติเมทนีดล 15-311 4751

ห้องปฏิบติัการส่ือส่ิงพิมพ์ มุทิตา  รัตนมุสิทธ์ิ 15-108 4622

หน.สาขาวชิาการโฆษณา อ.ณฐัศรชัย  พรเอี่ยม 15-213 4686

อาจารยป์ระจ า อ.นรากร อมรฉตัร 15-306 4755

อ.วีรวฒัน์ อ  าพนัสุข " 4752

อ.พรหมพงษ ์แกว้ดวงเด่น " 4771

อ.พิชยั ภู่สมัพนัธ์ " 4772

อ.ชวพร  ธรรมนิตยกุล " 4742

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ 15-307 4764

หน.สาขาวชิาส่ือสารการตลาด ดร.กฤษณกีร  เจริญกุศล 15-216 4691

อาจารยป์ระจ า ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่  ลอยสมุทร 15-308 4762

อ.ณฐัพงษ ์ หริรักษาพิทกัษ์ " 4760

ผศ.แน่งนอ้ย บุญยเนตร " 4761

อ.สยมัวรา  เช้ือทิน " 4763

หน.สาขาวชิาส่ือสารการแสดง อ.ศศโสฬส จิตรวานิชกุล 15-309 4759

อาจารยป์ระจ า อ.พรทิพย ์ประเสริฐยิง่สุข 15-500 4788

หน.สาขาวชิามลัติมเีดีย ผศ.ส าราญ แสงเดือนฉาย 15-506 4786

อาจารยป์ระจ า อ.มติักร  บุญคง 15-310 4757

อ.ณวตัน์  อินทอง " 4754

อ.กมัปณาท เตชะคงคา " 4756

ดร.จิรัชฌา  วิเชียรปัญญา

อ.อรรถยา  สุนทรายน 4756

หน.สาขาส่ือสารการกีฬา อ.นฤนาถ  ไกรนรา 15-222 4730

อาจารยป์ระจ า ผศ.สรพงษ ์ วงศธี์ระธรณ์ 15-223 4712

อรรถญา  พิกุลพารุ่งโรจน์

หน.สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากับ

ภาพยนต์และโทรทศัน์

อ.พีพิมล  ไชยเสนะ

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 พทัยา  สวา่งวงศ์ 15-410 4780

นิติ  จิตวฒันาธรรม " 4780

ฐานิศร์  ควรหาเวช " 4780

จกัรกฤษณ์  เดชด ารงปรีชา " 4780

เจา้หนา้ท่ีโสต คุณอ๊อฟ 089-4033076

คุณเอ๊กซ์ 084-7527738



ส านกังานหลกัสูตรนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิตและ
นิเทศศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต

สาลินี  จีนจรรยา 15-221 4729

เลขานุการคณะ หทยัรัตน์ พงษศิ์ริ 15-205 4679

เจา้หนา้ท่ีธุรการ พนูผ่องศรี จนัลือไชย 4674

สาขาวารสาร ขนิษฐา ชาญช่าง " 4670

สาขาภาพยนต์ อรันตย์า  หนูเพชร " 4675

สาขาประชาสมัพนัธ์ กาญจนา อุตสาห์การ " 4672

กนกวนนั ปานทอง " 4671

" 4673

โทรสาร 4676

wisdom tv 02-5640717-8

วิทยชุุมชน 4153

ผู้อ ายวการสถาบันภาพยนต์และการละคร อ.วาจวมิล เดชเกตุ

สาขาวิชาการภาพยนตแ์ละวิดีทศัน์

สาขาวิชาส่ือสารการแสดง

สาขาวิชาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตแ์ละโทรทศัน์

ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาวภิาวดี ผศ.ดร.อวรุิทธ์  เจริญทรัพย์ TST TOWERช้ัน2102-6175855ext110

เลขานุการ อมรรัตน์  เส็งพรหม " 02-6175855ext100

เจา้หนา้ท่ีธุรการ อรัญญา  บุญญา " 02-6175855ext101

Computer  Control อุดมศกัด์ิ  พลูเอียด " 02-6175855ext114

หวัหนา้หลกัสูตร MSIT ดร.กฤษฎา  ศรีแผว้ " 02-6175855ext112

เจา้หนา้ท่ีประสานงานหลกัสูตรMSIT ศุภฉตัร  คงคา " 02-6175855ext103

เจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน/การเงิน อ าไพพรรณ  วงษบ์  าหรุ " 02-6175855ext105

เจา้หนา้ท่ีประสานงานหลกัสูตรM.A Leadership วรารัตน์  มหุวรรณ์ " 02-6175855ext102

เจา้หนา้ท่ีประสานงานหลกัสูตร M.M ปุณณภพ  จนัครบ " 02-6175855ext104

บรรณารักษห์้องสมุด ศิริรัตน์  พวงร้อย " 02-6175855ext111

โทรสาร 02-6175859

RSU ANIMATION จ๊ิบ 3450/3483



FAX 3451

โครงการRANGSIT APLLO CYBER UNIVERSITY

ผู้อ านวยการ ผช.ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน

ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและบริการวชิาการ 

วทิยาลัยนวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ ดร.ดวงพร  สุวรรณกุล

วทิยาลัยนวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ

อธิการวทิยาลัยนวตักรมมเกษตรและ

เทคโนโลยชีีวภาพ ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธ์ิ ตึก5 3384

เลขานุการ สุปราณี  มิระสิงห์ 3384

วทิยาลัยแพทยศาสตร์ ภคันิกุล (เอื่อย) ตึก 12 ช้ัน 5 4412

ผู้อ านวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภยั

ทางไซเบอร์ ปริญญา หอมเอนก

ผู้อ านวยการสถาบันจีน-ไทย ดร.อนุสนธ์ิ  ชินวรรโณ ศาลากวนอิม( 18) ช้ัน 2 6515

รองผูอ้  านวยการ ดร.กญัจน์นิตา  สุเชาวอิ์นทร์ " 6519

รองผูอ้  านวยการ อ.เจิง จ้ือสง " 6517

เจา้หนา้ท่ี อ้ีหมิง " 6522

เจา้หนา้ท่ี น ้าชา " 6521

เจา้หนา้ท่ี ชยัวฒัน์  เรืองศรี " 6515

เลขานุการ สฤษฏก์านต ์ สิทธิไกรวงษ์ " 6515

FAX 6518

คณะรังสีเทคนิค

คณบดี รศ.มานัส  มงคลสุข 1710

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ณฐัพงศ์  ด่านธนวฒัน์ 1707

อาจารย์ อ.อ าพลพรต  วงคเ์ป่ียม 1706

อ.จกัราวธุ  พานิชโยทยั 1706

อ.สุนทรีย ์ ศรีวงศต์า 1703



อ.ทอฝัน ทาปัญญา 1703

เลขา พรรณสุภา  กาญจน์สมรส ตึก 10 ชั้น 10 1704

ธุรการ อมัพร  ฉนัทนาเลิศ 1709

สถาบัน Gen.Ed.

คณบดี ผศ.ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ

รองคณบดี วิทูล  ทิพยเนตร

รองคณบดี ดร.ทอแสงรัศมี  ถีถะแกว้

สานิตย ์ แสงขาม

เริงศกัด์ิ  แกว้เพชร

ปภงักร  พิชญะธนกร

โอม  ปนาทกูล

ดร.กลัยารัตน์  หล่อมณีนพรัตน์

ผศ.ดร.วลยัภรณ์  นาคพนัธุ์


